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1. INLEIDING

Voor u ligt de vervolgversie van het handboek dat is opgezet in het kader van het project Examinering
Eindbeoordelaars Asbestlaboratoria van FENELAB. In 2016 is de eerste versie van het handboek
opgesteld in het kader van dit project. Fenelab heeft in het voorjaar van 2017, na een evaluatie van de
eerste fase, besloten om het project voort te zetten. Dit betekent onder meer dat de examinering van
de asbestlaboratoria verder zal worden gestructureerd en dat er een nieuwe module wordt
toegevoegd. Daarover hieronder meer.
In hoofdstuk 2 treft u achtergrondinformatie aan over de aanleiding en doelstelling van dit project. Dit
handboek omvat de volgende twee delen.



Informatief deel met een toelichting op (het vervolg van) het examenproject. Ook worden de
exameneisen toegelicht.
Normatief deel bestaande uit het Examenreglement met daarbij de volgende bijlagen: eind- en
toetstermen, toetsmatrijs en cesuur, eisen gesteld aan de examenlocatie, model-certificaat en een
model geheimhoudingsverklaring.

Het informatieve deel beschrijft deels ook de zaken die in meer formele zin staan beschreven in het
normatieve deel. Het handboek is bedoeld voor:
- vertegenwoordigers van de inspectie-instellingen (leden van de TC Asbest Fenelab) die
deelnemen aan dit project;
- personen die examen gaan afleggen en zich hierop willen voorbereiden;
- derden die geïnteresseerd zijn in de aanleiding en opzet van dit project en de exameneisen.
Dit Handboek is opgesteld door de Examencommissie TC Asbest en vastgesteld door de Technische
Commissie Asbest van Fenelab. Goedkeuring van dit Handboek heeft plaatsgevonden door de
Sectorcommissie Asbest van Fenelab.
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2. ALGEMENE INFORMATIE EN TOELICHTING OP VERVOLG
EXAMENPROJECT
De achtergrond en aanleiding van de examinering door de asbestlaboratoria is nader weergegeven in
het Examenhandboek, versie 2.0 (december 2016). Deze treft u aan op de website van Fenelab,
www.Fenelab.nl/examens/handboek. In dit hoofdstuk van het handboek inzake het vervolgproject
wordt ingegaan op de wijze waarop de examinering vervolgd wordt zoals is besloten door Fenelab.

2.1 Evaluatie examenproject 2016-2017
In de periode van augustus 2016 t/m januari 2017 is het examineringsproject uitgevoerd. Op voorstel
van de TC Asbest van Fenelab heeft een uitgebreide evaluatie plaatsgehad van het project. Deze
evaluatie besproken en vastgesteld door de TC Asbest per 30 maart 2017. De resultaten van de
evaluatie zijn terug te vinden in een evaluatierapport zoals opgesteld door de
Projectexamencommissie. De evaluatie is te vinden op www.Fenelab.nl/examens.
Conclusie is dat alle betrokkenen vinden dat met het examineringsproject een goede weg is
ingeslagen op weg naar verdere professionalisering en verdieping van de kennis en kunde. Er is een
slagingspercentage behaald van circa 70%. In vervolg hierop is door de leden van de Fenelab TC
Asbest uitgesproken dat ze voorstander zijn van voortzetting van het project. Op 8 juni 2017 heeft de
vergadering van de Fenelab TC Asbest ingestemd met voortzetting van de examinering.

2.2 Module 2 (luchtmetingen)
Eén van de resultaten uit de evaluatie is dat de wenselijkheid is uitgesproken om een verbreding van
de examinering uit te gaan voeren. In de achterliggende periode is van de kandidaten uitsluitend de
kennis getoetst inzake basiskennis en de visuele inspectie van de Eindbeoordeling van
asbestsaneringsprojecten. De verbreding vindt plaats naar luchtmetingen bij de Eindbeoordeling.
Deze zogenaamde Module 2 is beperkter qua omvang aangezien de basiskennis in Module 1 (visuele
inspectie) wordt getoetst. De Examencommissie werkt deze nieuwe Module 2 verder uit in het najaar
van 2017 / begin 2018. De planning is dat in het voorjaar van 2018 de eerste Module 2 examens
afgenomen kunnen worden. Bij goed gevolg van het Module 2 examen, ontvangt de kandidaat een
apart Fenelab-certificaat.

2.3 Relatie tussen Module 1 en Module 2
De Examencommissie heeft besloten dat door de kandidaat eerst Module 1 met goed gevolg moet zijn
afgelegd, alvorens de kandidaat het examencertificaat voor Module 2 kan behalen. De reden daarvoor
is dat in Module 1 ook algemene basiskennis over de Eindbeoordeling bij asbestsaneringsprojecten
en de NEN2990 wordt getoetst.
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Deze basiskennis wordt niet afgetoetst in het examen voor module 2. Praktisch gezien worden
examenmomenten georganiseerd waarbij Module 1 en Module 2 na elkaar geëxamineerd worden.
Een kandidaat (die nog niet beschikt over het certificaat voor module 1) kan beide examens dus direct
aansluitend afleggen. Echter, indien de kandidaat niet slaagt voor Module 1 maar wel voor Module 2,
dan zal voor Module 1 eerst een herkansing met goed gevolg moeten worden afgelegd. Als voor beide
modules een voldoende is behaald, wordt aan de kandidaat een certificaat voor zowel Module 1 als
Module 2 verstrekt.
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3. ORGANISATIE PROJECT EN ENKELE HUISHOUDELIJKE ZAKEN
In dit hoofdstuk wordt de opzet van de project-examenstructuur en de organisatie van de examinering
toegelicht. Het betreft deels een toelichting op het normatieve deel van dit Handboek. Zie hierna. Bij
tegenstrijdigheden tussen deze toelichting en het normatieve deel, is het laatste deel bepalend.

3.1 Examencommissie voor dit project
De examinering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een door de Fenelab TC Asbest
ingestelde Examencommissie, bestaande uit personen die kennis en ervaring hebben inzake het
uitvoeren van eindbeoordelingen bij asbestverwijdering. Formeel zijn de leden van de
Examencommissie benoemd in de TC Asbest vergadering van 8 juni 2016.
De samenstelling van de Examencommissie is als volgt:
 Richard Bos
SGS Search te Spijkenisse (tevens voorzitter)
 Gerben Koens
Emmtec te Emmen
 Michael Schaar
Amos te Utrecht
 Mustafa Gulsever Détect te Zoetermeer
 Oebele Struijk
KIWA Inspection and Testing te Rotterdam (vice-voorzitter)
Het secretariaat van de Examencommissie is belegd bij het secretariaat van de TC Asbest
(MiSa advies). Ambtelijk secretaris is de heer Edwin Zoontjes en daarnaast is als adviseur
de heer AD Schaap vanuit het secretariaat inzetbaar. Het secretariaat beschikt over kennis en
ervaring op het gebied van de examinering van deskundigen in specifieke branches.
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Examencommissie en het secretariaat staan
beschreven in het Examenreglement in het normatieve deel van dit Handboek.

3.2 Inventarisatie en aanmelding examenkandidaten
In de periode van september 2016 tot februari 2017 is voor 228 examenkandidaten het examen
‘Module 1’ afgenomen. In totaal 167 van deze kandidaten zijn geslaagd. De verwachting is dat nog
circa 60 kandidaten Module 1 gaan doen in de komende tijd. Hiernaast zullen naar verwachting nog
wel medewerkers bij gaan komen, onder andere als gevolg van mutaties in het personeelsbestand.
Voor Module 2 verwacht de examencommissie een vergelijkbaar aantal examenkandidaten als
aanvankelijk voor ‘Module 1’ (circa 250 personen). Een enkel bedrijf hanteert een functiescheiding op
persoon voor visueel inspecteren en het verrichten luchtmetingen bij de eindbeoordeling, maar voor
de meeste bedrijven geldt dit niet.
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Wat betreft de aanmeldingsprocedure, deze zal via de Fenelab website digitaal verlopen. Hiervoor is
een applicatie toegevoegd aan www.fenelab.nl/examens in het najaar van 2017. Contactpersonen van
de Fenelab leden melden kandidaten via het webformulier op deze website aan, inclusief de
module(s) waarvoor examen wordt gedaan. Op de website staat een examenkalender met de
examendata waarvoor de kandidaten aangemeld kunnen worden. De examenkandidaat ontvangt (via
het aanmeldende bedrijf, zijnde een lid van de TC Asbest) een inschrijvingsbevestiging met daarbij
nadere informatie over de examendatum en –locatie en informatie over de inhoud van het examen.
Betreffende de inhoud van het examen wordt verwezen naar de exameneisen zoals deze staan
beschreven in hoofdstuk 4 en naar het normatieve deel van dit Handboek.
De informatievoorziening voor de examenkanidaten verloopt via het inschrijvende bedrijf (lid TC
Asbest). Deze wordt geacht de informatie door te zenden aan de kandidaat. Overigens zal het bedrijf
ook de opleiding van en voorbereiding van de kandidaat op het examen voor zijn verantwoording
nemen. Daartoe zijn referenties opgenomen in de geactualiseerde Eind- en Toetstermen en deze zijn
tijdig onder de aandacht gebracht van de bedrijven in de TC Asbest.

3.3 Organisatie en afnemen van examens
Uitgangspunt van dit vervolgproject is dat in de loop van 2017 een start wordt gemaakt van de
examinering van Module 1. Hiertoe is een examenkalender opgesteld door de Examencommissie.
Hiernaast kunnen incompany verzoeken worden gedaan. Kandidaten kunnen voor één van deze
examenmomenten worden aangemeld. In overleg met de Examencommissie is al eerder vastgesteld
dat de maandagochtend een geschikt moment is voor het afnemen van de examens.
De examenlocatie is in beginsel het examensecretariaat gevestigd aan de Rijksstraatweg 69 te
Meteren, tenzij vanwege de groepsgrootte door het secretariaat een andere locatie wordt belegd. Het
examen start om 9.30 uur en duurt tot uiterlijk 11.00 uur. Belangrijk is dat de kandidaat tijdig aanwezig
is uiterlijk 15 minuten voor start van het examen. Het examen wordt afgenomen door een
Examenleider.
In april 2018 wordt een Module 2 toegevoegd aan de examenmomenten. Dit is ook zo opgenomen in
de examenkalender. Indien Module 2 op hetzelfde examenmoment als Module 1 is ingepland, dan is
het aanvangstijdstip van Module 2 11.00 uur.
Bedrijven kunnen ook kiezen voor een in-company examen waarbij het examen op een door het
bedrijf gewenste locatie en tijdstip wordt afgenomen. Zie voor meer informatie de volgende paragraaf.
De (gedrags)regels die gelden tijdens het examen staan in het normatieve deel van dit Handboek.
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3.4 In-company examens
De leden van de TC Asbest kunnen ook kiezen voor een in-company examen. Indien een bedrijf de
optie in-company wenst, dan kan met het secretariaat contact worden opgenomen voor het plannen
van een examendatum. Het bedrijf regelt daarbij zelf de examenlocatie.
Uiteraard moet daarbij aan de locatie-eisen worden voldaan zoals opgenomen in het
Examenreglement in het normatieve deel van dit Handboek. Voorts is het uitgangspunt dat tenminste
10 personen tegelijk worden geexamineerd. Minder mag, maar dat moet dan wel in overleg met het
Examensecretariaat omwille van planning.
Ook deze examens staan onder leiding van een examenleider. Dit kunnen tevens personen van een
collegabedrijf zijn of anderszins.

3.5 Examenkosten
De actualisatie van de eind- en toetstermen Module 1, de ontwikkeling van de ETT voor Module 2 en
de examenvragenbanken is deels bekostigd uit een eenmalige bijdrage per lid van de TC Asbest.
Daarnaast volgt de kostendekking uit een examentarief van €95,00 (exclusief BTW) per
examenkandidaat. Dit tarief geldt zowel voor een examen Module 1 als voor een examen Module 2
(voor beide modules is dat dan €190,00). De examenkosten worden na aanmelding aan het bedrijf in
rekening gebracht. Uiterlijk voordat de examenresultaten worden bekendgemaakt dienen de
examenkosten te zijn voldaan.
Voor een in-company examen gelden de volgende voorwaarden:
- minimaal 10 kandidaten in één examenzitting en een reisafstand van maximaal 100 km retour,
gerekend vanaf het examensecretariaat te Meteren;
- bij minder dan 10 kandidaten geldt een toeslag van €250,00 per examenzitting;
- bij een grotere afstand geldt een verrekenprijs van 0,45 per kilometer boven 100 km retour.
Voor inzagemomenten wordt € 35,00 per keer en per kandidaat in rekening gebracht. Een moment
duurt maximaal 60 minuten en vindt plaats ten kantore van het Examensecretariaat in Meteren. Het
examensecretariaat organiseert de inzagemomenten.

3.6 Examenresultaten en herkansing
De examenresultaten volgen uiterlijk binnen acht weken na het examen. Naar aanleiding van de
evaluatie van de eerste projectfase wordt ernaar gestreefd de examenresultaten sneller bekend te
maken. Deze worden toegezonden aan het bedrijf dat de kandidaat heeft ingeschreven voor het
examen. Bij een voldoende resultaat ontvangt de kandidaat een certificaat. Bij een onvoldoende
resultaat kan de kandidaat worden ingeschreven voor een herkansing. Daarvoor geldt het
examentarief zoals genoemd in paragraaf 3.5.
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Voor de formele procedures inzake het beoordelen van examens en het vaststellen van de resultaten
wordt verwezen naar het Examenreglement in het normatieve deel van dit Handboek.

3.7 Evaluatie
Na afloop van het project 2016-2017 zijn de ervaringen en examenresultaten geëvalueerd.
De evaluatie is uitgevoerd door de Examencommissie. De resultaten zijn gerapporteerd in een rapport
van 30 maart 2017. De Fenelab TC Asbest heeft de resultaten overgenomen. Op
www.feneleb.nl/examens is het Evaluatierapport in te zien. Belangrijkste conclusie is dat het
examenproject wordt voorgezet en uitgebreid zoals eerder geduid in dit Handboek.
Ook in het kader van het vervolg van de Fenelab examinering, zullen evaluatiemomenten worden
ingelast. Deze worden uitgevoerd in overleg met de Examencommissie.

Pagina 9 van 28

Opgesteld door de Examencommissie

Status: definitief

Vastgesteld door de TC Asbest d.d. 8 maart 2018

Goedgekeurd door Sectorcommissie Asbest d.d. 1 september 2018

Handboek Examinering Eindbeoordelaars Asbestlaboratoria

4. EXAMENEISEN EN TOETSINGSMETHODE
In dit hoofdstuk worden de exameneisen en de wijze van examinering toegelicht. Het betreft deels een
toelichting op het normatieve deel van dit Handboek. Bij tegenstrijdigheden tussen deze toelichting en
het normatieve deel, is het laatste deel bepalend. De normen gelden voor zowel Module 1 als voor de
nieuwe Module 2.

4.1 Profielschets
Een Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria is de persoon die na afloop van een asbestsaneringsproject
de eindbeoordeling namens de geaccrediteerde inspectie-instelling uitvoert. Hij of zij doet dat conform
de NEN2990:2012 aangevuld met de Interimregeling NEN2990 (2017). De eindbeoordeling bestaat uit
een visuele controle / inspectie in de ‘gesaneerde’ ruimte en eventueel aangrenzende ruimten en,
ingeval van een binnensanering, uit het uitvoeren van luchtmetingen.
Om als Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria goed te kunnen functioneren, dient deze te beschikken
over de onderstaande competenties:
- bouwkundige kennis met betrekking tot de toepassing asbest;
- communicatief vaardig;
- teamplayer met klantgerichte instelling;
- stevige persoonlijkheid met incasseringsvermogen;
- kennis van kwaliteitsnormen en statistiek;
- voldoende kennis van de Nederlandse taal.
Deze competenties worden niet specifiek getoetst in de voorliggende examinering.
De voor de examinering opgestelde eind- en toetstermen houden deels verband met de voornoemde
competenties. De nadruk in de exameneisen ligt op de kennis van kwaliteitsnormen en in het
bijzonder van de NEN2990.
Voor Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria is een werk- en denkniveau vereist op MBO-4 niveau. In de
praktijk hebben de eindbeoordelaars vaak een laboratoriumachtergrond zoals een MLO Analytisch
chemische opleiding.

4.2 Exameneisen
In het kader van dit project zijn eind- en toetstermen ontwikkeld voor het deskundigheidsniveau van de
Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria. Deze zijn opgenomen in het normatieve deel en vormen de
feitelijke exameneisen voor de kandidaat. Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende twee
modules:
Module 1
Basiskennis & visuele inspectie
Module 2
Luchtmeting
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De eindtermen voor Module 1 (basiskennis en visuele inspectie van de Eindbeoordeling) hebben
betrekking op:
- materiaalkennis;
- regelgeving;
- procedures;
- veiligheid;
- uitvoering.
De eindtermen voor Module 2 (luchtmetingen als onderdeel van de Eindbeoordeling) hebben
betrekking op:
- regelgeving;
- procedures;
- uitvoering;
- materieel / apparatuur.
De bovengenoemde onderwerpen zijn uitgewerkt in eindtermen van de respectievelijke modules. De
eindtermen zijn vervolgens uitgewerkt in toetstermen en deze zijn de basis voor de examenvragen
zoals neergelegd in de databank.
De eind- en toetstermen vormen dus de basis voor de examens. Deze kunnen tevens worden gebruikt
door de leden van de TC Asbest ten behoeve van de (interne) opleiding van medewerkers en
uiteraard door de kandidaat zelf ter voorbereiding op het examen.

4.3 Toetsingsmethode, toetsmatrijs en cesuur
Het examen Module 1 van de Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria omvat een theorie-examen
bestaande uit 44 meerkeuze vragen. Voor het maken van het examen is 90 minuten beschikbaar. Het
examen wordt afgenomen in de Nederlandse taal. Tijdens het theorie-examen mogen geen
hulpmiddelen worden gebruikt.
Tabel 4.3.1 bevat de toetsmatrijs (aantal vragen verdeeld over de onderwerpen) en cesuur (minimale
score voor positief resultaat).
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Tabel 4.3.1: toetsmatrijs en cesuur Module 1

Onderwerp

Aantal
Eindtermen

Aantal
vragen

01

Materiaalkennis

2

4

02

Regelgeving

6

8

03

Procedures

3

8

04

Veiligheid

4

12

05

Uitvoering

7

12

Totaal vragen

44

Cesuur

31

Het examen Module 2 van de Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria omvat een theorie-examen
bestaande uit 36 meerkeuze vragen. Voor het maken van het examen is 60 minuten beschikbaar. Het
examen wordt afgenomen in de Nederlandse taal. Tijdens het theorie-examen mogen geen
hulpmiddelen worden gebruikt.
Tabel 4.3.2 bevat de toetsmatrijs (aantal vragen verdeeld over de onderwerpen) en cesuur (minimale
score voor positief resultaat).
Tabel 4.3.2: toetsmatrijs en cesuur Module 2

Onderwerp

Aantal
Eindtermen

Aantal
vragen

01

Regelgeving

1

4

02

Procedures

2

8

03

Uitvoering
Materieel /
apparatuur

3

12

1

12

04

Totaal vragen

36

Cesuur

26
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NORMATIEF DEEL
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ARTIKEL 1 TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMENE BEPALINGEN
1.1

Dit Algemeen Examenreglement (hierna examenreglement) is van toepassing op examens die
worden afgenomen in het kader van het project Examinering Eindbeoordelaars
Asbestlaboratoria (hierna Project).
1.2 Het Project is geinitieerd door de Technische Commissie Asbest van FENELAB (hierna TC
Asbest). FENELAB is de afkorting van Federatie van de Nederlandse Verenigingen van
Laboratoria en Inspectie-Instellingen en is gevestigd als organisatie in Den Haag.
1.3 Dit examenreglement wordt op voorstel van de Examencommissie zoals bedoeld in artikel 2
vastgesteld door de TC Asbest en namens het bestuur goedgekeurd door de Sectorcommissie
Asbest van FENELAB.
1.4 Dit Examenreglement bevat bepalingen over de examinering van Eindbeoordelaars
Asbestlaboratoria voor de navolgende twee modules waarvoor de exameneisen zijn
opgenomen in bijlage 1 en 2 van dit Examenreglement:
1.4.1 Module 1: basiskennis en visuele inspectie van de Eindbeoordeling
1.4.2 Module 2: luchtmetingen van de Eindbeoordeling.
1.5 In bijzondere gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Examencommissie.
1.6 De Examencommissie heeft voor het voorbereiden en het afnemen van examens een
secretariaat (hierna Examensecretariaat) ingeschakeld, die ook de Examenleider(s) levert.

ARTIKEL 2 EXAMENCOMMISSIE
2.1

2.2

2.3

2.4

Door de TC Asbest is in het kader van dit project een Examencommissie ingesteld bestaande
uit de volgende leden van de TC Asbest die deskundig zijn op het gebied van het uitvoeren van
eindbeoordelingen.
De Examencommissie is verantwoordelijk voor het organiseren en (onder haar
verantwoordelijkheid laten) verrichten van die activiteiten die nodig zijn voor het examineren van
de Eindbeoordelaars Asbestlaboratoria in het kader van dit Project.
De Examencommissie heeft in ieder geval de volgende taken:
a. het voorbereiden van het voorliggende Handboek, welke daarna door de TC Asbest wordt
vastgesteld (het Handboek omvat in ieder geval de eind- en toetstermen, toetsingsmethode,
toetsmatrijs en cesuur en het Examenreglement);
b. het vaststellen van examenvragen, inclusief een antwoordmodel;
c. het onder haar verantwoordelijkheid laten organiseren en afnemen van examens;
d. het onder haar verantwoordelijkheid laten corrigeren van examens en het vaststellen van
examenuitslagen;
e. het beslissen op bezwaarschriften;
f. het evalueren van de examenresultaten en de evaluatie van dit Project;
g. het (laten) verstrekken van informatie aan derden over dit Project.
De Examencommissie benoemt uit haar midden een voorzitter en een vice-voorzitter. De
voorzitter representeert waar nodig de commissie.
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ARTIKEL 3 EXAMENEISEN
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6
3.7
3.8

In het kader van dit Project zijn eind- en toetstermen vastgesteld door de TC Asbest, inclusief
de toetsingsmethode, toetsmatrijs en cesuur. De toetsmatrijs beschrijft de vastgestelde
verdeling van examenvragen over de eindtermen en de cesuur de vereiste score voor een
voldoende resultaat van het examen.
De eind- en toetstermen van Module 1 en Module 2 zijn opgenomen in bijlage 1 en de
toetsmatrijs met cesuur voor beide modules is opgenomen in bijlage 2 van dit
Examenreglement.
Het examen van de Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria, Module 1 betreffende basiskennis en
visuele inspectie, omvat een theorie-examen bestaande uit 44 meerkeuze vragen, verdeeld
over de eind- en toetstermen conform de toetsmatrijs. Voor het maken van het examen is 90
minuten beschikbaar. Het examen wordt afgenomen in de Nederlandse taal en tijdens het
examen mogen geen hulpmiddelen worden gebruikt.
Het examen van de Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria, Module 2 betreffende luchtmetingen,
omvat een theorie-examen bestaande uit 36 meerkeuze vragen, verdeeld over de eind- en
toetstermen conform de toetsmatrijs. Voor het maken van het examen is 60 minuten
beschikbaar. Het examen wordt afgenomen in de Nederlandse taal en tijdens het examen
mogen geen hulpmiddelen worden gebruikt.
Op basis van de eind- en toetstermen worden door de Examencommissie examenvragen
vastgesteld, die altijd herleidbaar zijn tot één of meerdere toetstermen.
Examenvragen worden door het Examensecretariaat opgenomen en beheerd in een
geautomatiseerde examenvragenbank (itembank).
Op basis van de toetsmatrijs (eveneens onderdeel van het automatiseringssysteem) en de
itembank worden door het Examensecretariaat examens gegenereerd.
In bijzondere gevallen kan de Examencommissie besluiten tot een van dit Examenreglement
afwijkende toetsvorm, op basis van een hiervoor met redenen omkleed verzoek van of namens
de examenkandidaat. Indien een dergelijk verzoek wordt ingewilligd, worden de bepalingen van
dit reglement zo veel mogelijk in acht genomen.

ARTIKEL 4 AFNEMEN VAN EXAMENS
4.1
4.2
4.3
4.4

Leden van de TC Asbest (hierna: inschrijver) kunnen kandidaten aanmelden voor het examen
Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria.
De inschrijver ontvangt van het Examensecretariaat een inschrijvingsbevestiging en een
schriftelijke oproep voor de kandidaat met daarin de datum, tijd en locatie van het examen.
De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan de kandidaat, inclusief
het organiseren van de vereiste voorbereiding op het examen.
Examens worden met inachtneming van de overige bepalingen in dit reglement afgenomen
door het Examensecretariaat onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie.
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4.5

4.6
4.7
4.8
4.9

Indien een kandidaat niet aanwezig kan zijn wegens ziekte of andere redenen, dient dit uiterlijk
48 uur voorafgaand aan het betreffende examen, aan het Examensecretariaat te worden
gemeld. In dat geval zal het examentarief worden gecrediteerd indien van toepassing.
Voor het afnemen van examens worden door het Examensecretariaat één of meerdere
Examenleider(s) aangesteld.
Het Examensecretariaat organiseert de examens, waar nodig in overleg met de
Examencommissie en overige betrokkenen.
Toegang tot het examen vindt plaats op vertoon van de oproep. Aan kandidaten die niet tijdig
aanwezig zijn, kan door de Examenleider de toegang worden geweigerd.
De examenkandidaat houdt zich tijdens het examen aan de regels zoals vermeld in de bij dit
reglement behorende bijlage 3. Tevens zijn daarin eisen gesteld aan de examenruimte.

ARTIKEL 5 VASTSTELLEN EXAMENUITSLAG EN HEREXAMEN
5.1
5.2
5.3

5.4

5.5
5.6
5.7

5.8
5.9

Elke examenkandidaat wordt objectief beoordeeld aan de hand van dezelfde normen en
vastgestelde beoordelingscriteria.
De correctie van examenopgaven (meerkeuze vragen) vindt plaats door het
Examensecretariaat, op basis van het vooraf vastgestelde antwoordenmodel.
De eindbeoordeling van het examen wordt per module volgens de daarvoor geldende
normering vastgesteld door de Examencommissie. De Examencommissie kan het
Examensecretariaat mandaat geven om de examenuitslag vast te stellen.
Indien een kandidaat examen heeft afgelegd voor Modules 1 en 2 op hetzelfde moment en voor
Module 1 is niet voldaan aan de cesuur, dan wordt het gemaakte examen van Module 2
eveneens beoordeeld. Het examencertificaat voor Module 2 wordt pas uitgereikt zodra de
kandidaat voor Module 1 een positief examenresultaat heeft behaald. Dit positieve resultaat
voor Module 1 dient de kandidaat uiterlijk binnen twaalf maanden na de datum van het
examenmoment te hebben behaald. Indien geen positief resultaat voor Module 1 binnen de
voornoemd gestelde termijn, dan komt het eerder behaalde beoordelingsresultaat voor Module
2 te vervallen.
Wanneer Module 1 en Module 2 met goed gevolg zijn afgelegd, zullen beide examencertificaten
de datum krijgen van het laatste examen waarvoor de kandidaat geslaagd is.
De examenuitslag per module wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht weken na
het examen, bekend gemaakt door of namens de Examencommissie.
Bij voldoende resultaat voor een module ontvangt de kandidaat een certificaat volgens het
model in bijlage 4 van dit Examenreglement. Voor het verstrekken van certificaat Module 2 geldt
als voorwaarde dat de kandidaat beschikt over het certificaat Module 1, danwel dat (ook) voor
Module 1 het examen met voldoende resultaat is afgerond.
Een herkansing voor Module 1 en/of Module 2 kan gedaan worden op één van de reeds vooraf
vastgestelde examenmomenten.
Bij een onvoldoende resultaat heeft de kandidaat gedurende de looptijd van dit Project (ingeval
van een inschrijving voor zowel Module 1 en 2 per module) recht op maximaal 3 herkansingen.
Herkansing(en) dient / dienen te worden afgelegd binnen 12 maanden, gerekend vanaf
inschrijvingsdatum voor het examen. Na deze periode vervalt de exameninschrijving.
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ARTIKEL 6 GEHEIMHOUDING
6.1

6.2
6.3

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de examinering in het kader van dit Project en
daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij / zij het vertrouwelijk karakter kent of
redelijkerwijs kan vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk
voorschrift ter zake van de gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot
geheimhouding daarvan. Voorgaande geldt niet als enig wettelijk voorschrift hem tot
bekendmaking verplicht of uit zijn / haar taak bij de uitvoering van de examinering noodzaak tot
bekendmaking voortvloeit. Betrokkenen bij de examinering ondertekenen een
geheimhoudingsverklaring. In bijlage 5 is de Model Geheimhoudingsverklaring opgenomen.
Examenleiders zien er in het bijzonder op toe dat de examenopgaven tot vlak voor aanvang van
het examen in een gesloten envelop worden bewaard.
Op het examen wordt de naam van de examenkandidaat aangetekend.

ARTIKEL 7 UITSLUITING VAN HET EXAMEN
7.1

7.2
7.3
7.4

7.5

7.6
7.7

Indien de kandidaat die zich op enigerlei wijze vóór, tijdens of na het examen aan (een poging
tot) bedrog schuldig maakt of op andere wijze onregelmatigheden veroorzaakt, kan de Examenleider de kandidaat uitsluiten van verdere deelname aan het examen.
In het verslag van de examenzitting wordt van de geconstateerde overtreding en van de naar
aanleiding daarvan door de Examenleider genomen beslissing melding gemaakt.
Indien (de poging tot) bedrog of onregelmatigheid na afloop van het examen wordt ontdekt, kan
de Examencommissie de kandidaat het certificaat onthouden.
In de bovenbedoelde situatie kan de Examencommissie beslissen uit de navolgende
maatregelen, die ook in combinatie met elkaar kunnen worden genomen:
- het toekennen van de waardering “onvoldoende” voor het examen;
- het ongeldig verklaren van het afgelegde examen;
- het ontzeggen van de deelname of verdere deelname aan examens.
De door de Examencommissie genomen beslissing wordt, met redenen omkleed, aan de
kandidaat medegedeeld. De Examencommissie kan besluiten om de examenkandidaat
voorafgaand aan de beslissing te horen.
De examenkandidaat kan binnen twee werkdagen nadat de beslissing bekend is gemaakt, tegen de beslissing in bezwaar gaan bij de Examencommissie. Hierop is artikel 9 van toepassing.
Indien bedrog van de examenkandidaat wordt ontdekt na het vaststellen van de examenuitslag,
zal de Examencommissie hiertegen passende maatregelen treffen.

ARTIKEL 8 INZIEN VAN HET EXAMENWERK
8.1
8.2

Examenkandidaten hebben het recht hun examenwerk in te zien, al dan niet vergezeld van een
vertegenwoordiger van de inschrijver.
Verzoeken voor het inzien van een examenwerk dienen uiterlijk binnen 2 weken na de dag
waarop de uitslag is bekendgemaakt schriftelijk te worden ingediend bij het
Examensecretariaat. Dit laat onverlet het eerstvolgende moment van examinering.
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8.3

8.4
8.5

Tijdens het inzien van het examenwerk door een examenkandidaat is te allen tijde een
vertegenwoordiger van het Examensecretariaat aanwezig. Het inzien is alleen mogelijk ten
kantore van het Examensecretariaat.
Tijdens een inzagemoment is geen gelegenheid om bezwaar of klacht in te dienen. Daartoe
strekt Artikel 9 van dit Reglement.
Voor het inzien van het examenwerk worden kosten in rekening gebracht.

ARTIKEL 9 REGELING VAN BEZWAAR
9.1
9.2
9.3

9.4

9.5

9.6

Een examenkandidaat kan tegen de uitslag van een examen zoals bedoeld in artikel 5 van dit
reglement schriftelijk bezwaar aantekenen bij de Examencommissie.
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift naar aanleiding van de examenuitslag
bedraagt 6 weken.
De bezwaartermijn vangt aan met ingang van de dag waarop de schriftelijke uitslag is
toegezonden aan de kandidaat. De dagtekening op de begeleidende brief is bepalend voor de
ingangsdatum van deze termijn.
De examenkandidaat stuurt het bezwaarschrift aan het secretariaat. Het secretariaat voorziet
het bezwaarschrift van een dagstempel en stuurt het bezwaarschrift onverwijld aan de
Examencommissie. De examenkandidaat ontvangt een bevestiging van ontvangst.
Het bezwaarschrift bevat in ieder geval:
a. naam en adres van de indiener;
b. datum van indiening;
c. datum van het examen waarop het bezwaar betrekking heeft;
d. kenmerk / nummer van de examenuitslag waartegen bezwaar wordt aangetekend;
e. motivering van het bezwaar.
De Examencommissie neemt binnen een maand na indiening van het bezwaar een beslissing
op het bezwaarschrift. De Examencommissie kan de termijn tweemaal verlengen, iedere keer
met maximaal 4 weken. De beslissing op bezwaar geschiedt schriftelijk.

ARTIKEL 10 VOORWAARDEN GEBRUIK LOGO FENELAB OP CERTIFICAAT
10.1 Op een certificaat zoals bedoeld in artikel 5 (en waarvan een model is opgenomen in bijlage 4)
van dit reglement, wordt het FENELAB logo vermeld.
10.2 Door het bestuur van FENELAB is het hieronder weergegeven logo vastgesteld. Het logo is
eigendom van FENELAB en gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau (BOIP).
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10.3 Het gebruik van dit logo op een certificaat als bedoeld in artikel 5 van dit reglement is uitsluitend
toegestaan onder de volgende voorwaarden:
a. door alle betrokkenen wordt voldaan aan de regels en het gestelde in het Handboek Project
Examinering Eindbeoordelaars Asbestlaboratoria, zoals goedgekeurd door het bestuur van
FENELAB.
b. het betreft de uitgifte van een certificaat voor het theorie examen van eindbeoordelaars bij
inspectie-instellingen die zijn aangesloten als statutair lid bij FENELAB;
c. een uitgegeven certificaat krijgt een uniek nummer en wordt geregistreerd en hierop wordt
de betreffende Module weergegeven;
d. het bestuur van FENELAB ziet toe op de registratie zoals genoemd in lid c.
10.4 De Examencommissie draagt zorg voor uitvoering van de uitgifte en registratie van het
certificaat onder verantwoording van de TC Asbest.
10.5 Het examen is afgenomen en beoordeeld op basis van dit Examenreglement Project
Examinering Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria en uitgevoerd onder auspiciën van FENELAB
en is passend binnen de kaders van de statuten van FENELAB. Dit staat ook zo vermeld op het
certificaat en is onlosmakelijk verbonden met het getoonde logo van FENELAB.
10.6 Het bestuur van FENELAB, dan wel namens haar de Sectorcommissie Asbest, ziet toe op een
juiste toepassing van dit artikel bij de uitgifte van certificaten zoals bedoeld in artikel 5 van dit
reglement.
10.7 Een andere wijze van gebruik van het FENELAB logo inclusief woordmerk op certificaten die
worden afgegeven in het kader van dit Project is niet toegestaan, tenzij met schriftelijke en
voorafgaande toestemming van het bestuur.
10.8 Het bestuur van FENELAB is bevoegd om ingeval van onjuiste toepassing van dit Reglement
de goedkeuring zoals bedoeld in artikel 1.3 te herroepen. In dat geval vervalt het recht tot
gebruik van het FENELAB logo inclusief woordmerk voor de uitgifte van certificaten zoals
bedoeld in artikel 5 van dit reglement.
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BIJLAGE 1 EIND- EN TOETSTERMEN MODULE 1 EN MODULE 2
De onderstaande tabellen bevat de eind- en toetstermen voor respectievelijk Module 1 en voor
Module 2 zoals bedoeld in artikel 3 van dit Examenreglement.
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Eind- en toetstermen

Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria
Basiskennis en visuele inspectie van de Eindbeoordeling
H

EA1.01

E

EA1.01.01

T

EA1.01.01.001 De kandidaat kan de

T

Materiaalkennis

De examenkandidaat kan de verschillende soorten van asbest en asbesthoudend materiaal herkennen
: Bijlage E
verschillende soorten asbest van naam herkennen en weet welke het meest NEN
NEN
: paragraaf
voorkomen
NEN
: Bijlage E
EA1.01.01.002 De kandidaat kan de hoofdgroepen van naam herkennen (Amfibool en Serpentijn)
NEN
NEN

: paragraaf
: Bijlage E

T

EA1.01.01.003 De kandidaat kan verschillende asbesthoudende materialen herkennen

T

EA1.01.01.004 VERVALLEN

T

EA1.01.01.005 De kandidaat kan de typische kenmerken van asbesthoudend materiaal herkennen

NEN

: Bijlage E

T

EA1.01.01.006 De kandidaat kan het onderscheid tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest

NEN

: paragraaf

T

herkennen
De examenkandidaat kan de verschillende situaties herkennen waarin asbest(houdend materiaal) is toegepast
EA1.01.02
NEN
: Bijlage E
EA1.01.02.001 De kandidaat kan van minimaal eigenschappen van asbest een aantal (> ) functionele
toepassingen herkennen
EA1.01.02.002 De kandidaat kan de functionele eigenschap van asbest herkennen in toepassingen

H

EA1.02

Regelgeving

E

EA1.02.01

De examenkandidaat kan voorschriften uit het Arbeidsomstandighedenbesluit m.b.t. asbest reproduceren

T

EA1.02.01.001 De kandidaat kan reproduceren waar voorschriften voor de eindcontrole zijn vastgelegd en welke

E
T

en
en

en

Arbobesluit:
Arboregeling: Bijlage XIIIa bij artikel

T

dat zijn
EA1.02.01.002 De kandidaat kan de eisen aan het inspectiegebied, die vooraf gaan aan de eindcontrole,
reproduceren.
EA1.02.01.003 De kandidaat de risicoklasseindeling van asbestsaneringen verklaren.

T

EA1.02.01.003 De kandidaat kan de risicoklasse-indeling van asbestsaneringen verklaren

Arbobesluit: RK staat in Artikel
en verder, RK in
Artikel
, RK A in Artikel
a en c
Arbobesluit: Artikel
a

T

EA1.02.01.004 De kandidaat kan de uitzonderingen op RK A reproduceren en verklaren.

Arboregeling: Artikel

E

EA1.02.02

T

5-11-2018

NEN
: Hst
Arboregeling: Bijlage XIIIa bij art.

De examenkandidaat herkent de regels met betrekking tot een sloopmelding
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Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria
Basiskennis en visuele inspectie van de Eindbeoordeling
H

EA1.02

Regelgeving

E

EA1.02.02

De examenkandidaat herkent de regels met betrekking tot een sloopmelding

T

EA1.02.02.001 De kandidaat kan herkennen in welke situaties een sloopmelding verplicht is

T

EA1.02.02.002 VERVALLEN

T

EA1.02.02.003 De kandidaat kan herkennen dat de gemeente toezicht houdt op het naleven van de voorwaarden

in de sloopmelding
T

EA1.02.02.004 De kandidaat kan herkennen welke gegevens in het LAVS vastgelegd worden

E

EA1.02.03

T

EA1.02.03.001

T

EA1.02.03.002

T

EA1.02.03.003

T

EA1.02.03.004

T

EA1.02.03.005

E

EA1.02.04

T
T

T

NEN
: par.
Arboregeling: Bijlage XIIIa, art.
Bouwbesluit: art
NEN
: par.
Arboregeling: Bijlage XIIIa, art.
Bouwbesluit: art
NEN
: par.
Arboregeling: Bijlage XIIIa, art.
Bouwbesluit: art
Arboregeling: Bijlage XIIIa, artikelen

en

De examenkandidaat kan taken en bevoegdheden herkennen van de instanties die de controle op de naleving van de (wettelijke) voorschriften
uitvoeren
Overig: notitie met lesstof
De kandidaat kan de taken en bevoegdheden van de gemeente herkennen voor
asbestsaneringswerkzaamheden
Overig: notitie met lesstof
De kandidaat kan de taken en bevoegdheden van de Inspectie SZW herkennen voor
asbestsaneringswerkzaamheden
Overig: notitie met lesstof
De kandidaat kan de taken en bevoegdheden van de Certificerende instelling herkennen voor
asbestsaneringswerkzaamheden
Overig: notitie met lesstof
De kandidaat kan de taken en bevoegdheden van de Milieupolitie herkennen voor
asbestsaneringswerkzaamheden
Overig: notitie met lesstof
De kandidaat kan de taken en bevoegdheden van de Raad voor de Accreditatie herkennen

De examenkandidaat kan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van saneringspersoneel herkennen
Arboregeling: Bijlage XIIIc bij artikel
EA1.02.04.001 De kandidaat kan de vereiste kwalificaties, taken en bevoegdheden van een Deskundig
Toezichthouder Asbestverwijdering herkennen
EA1.02.04.003 De examenkandidaat kan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een Deskundig Arboregeling: Bijlage XIIIc bij artikel
Asbest Verwijderaar niveau weergeven
EA1.02.04.004 De examenkandidaat kan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een Deskundig Arboregeling: Bijlage XIIIc bij artikel
Asbest Verwijderaar niveau weergeven
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H

EA1.02

Regelgeving

E

EA1.02.04

De examenkandidaat kan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van saneringspersoneel herkennen

T

EA1.02.04.005 De examenkandidaat kan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een derde in het Arboregeling: Bijlage XIIIa, artikel

E

EA1.02.05

T

EA1.02.05.001

T

EA1.02.05.002

T

EA1.02.05.003

T

EA1.02.05.004

T

EA1.02.05.005

T

EA1.02.05.006

NEN
E

art

werkgebied weergeven
De kandidaat kan verklaren welke voorschriften voor de eindbeoordeling zijn vastgelegd in de (interimregeling) NEN 2990
NEN
: par
De kandidaat kan de eisen aan achtergebleven middelen in een containment verklaren
NEN
: par ,
,
De kandidaat kan de eisen verklaren die aan een tekening gesteld worden
NEN
: par
,
, tabel hoofdstuk
De kandidaat kan verklaren welke omstandigheden bepalend zijn voor het type inspectie
NEN
: hoofdstuk , par
De kandidaat kan verklaren welke norm van toepassing is voor materiaalanalyse
NEN
: par
De kandidaat kan verklaren welke voorschriften voor de eindbeoordeling zijn vastgelegd in de
(interimregeling) NEN
: Bijlage F (par.
)
De kandidaat kan de eisen aan het inspectiegebied volgens (interimregeling) NEN
verklaren. NEN
: par

,

,

,

,

,

,

EA1.02.06

T

De kandidaat kan de procedures voor eindbeoordeling in de (interimregeling) NEN 2990 verklaren
EA1.02.06.001 De kandidaat kan de technieken en het gebruik van hulpmiddelen tijdens de eindcontrole verklaren NEN

T

EA1.02.06.003 De kandidaat kan de procedures voor eindbeoordeling in de (interimregeling) NEN

NEN
NEN

E

T

De examenkandidaat kan de systematiek van keuring en beheersing van materiaal en materieel zoals vastgelegd in de (interimregeling) NEN
EA1.02.07
2990 reproduceren
NEN
: par.
,
EA1.02.07.001 De kandidaat kan de eisen aan personen en materieel die in het werkgebied ingezet worden,
reproduceren
NEN
: par.
EA1.02.07.002 De kandidaat kan de eisen aan materiaal dat in het werkgebied achterblijft, verklaren

H

EA1.03

E

De kandidaat kan herkennen welke eisen aan een eindbeoordeling gesteld worden vanuit het procescertificaat asbestverwijdering, NEN 2991,
EA1.03.01
NEN 2939 en ISO 16000-27
NEN
: Hst
EA1.03.01.001 De examenkandidaat kan de relatie tussen accreditatie-instelling en het geaccrediteerde bedrijf
NEN
: Gehele document
herkennen

T

T

verklaren

Procedures

NEN

5-11-2018
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)
: par
,
: Gehele document

: gehele document
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H

EA1.03

Procedures

E

EA1.03.01

T

EA1.03.01.002

T

EA1.03.01.003

T

EA1.03.01.004

T

EA1.03.01.006

T

EA1.03.01.007

T

EA1.03.01.008

E

EA1.03.02

T

EA1.03.02.001

De kandidaat kan herkennen welke eisen aan een eindbeoordeling gesteld worden vanuit het procescertificaat asbestverwijdering, NEN 2991,
NEN 2939 en ISO 16000-27
NEN
: Hst
VERVALLEN
NEN
: Hst
De examenkandidaat kan het verschil tussen de accreditaties van de RvA testen en de RvA
NEN
: par
,
inspectie herkennen
Overig: VCA-norm
De examenkandidaat kan kenmerken van VCA-certificering herkennen
Overig: VCA-norm
De kandidaat kan verklaren welke partij een VCA certificering kan eisen
NEN
: par.
,
De examenkandidaat kan kenmerken van ISO
certificering herkennen
NEN
: Hst
De kandidaat kan herkennen welke eisen aan een eindbeoordeling gesteld worden vanuit het
Arboregeling: Bijlage XIIIa
procescertificaat asbestverwijdering, NEN
, NEN
en ISO
De examenkandidaat kan de voorschriften en procedures voor het omgaan met asbesthoudend afval reproduceren
NEN
: Par.
De kandidaat kan de voorschriften voor het verpakken en opslaan van asbest reproduceren

T

EA1.03.02.002 De kandidaat kan de voorschriften voor asbest in de te beoordelen ruimte reproduceren

Arboregeling: Bijlage XIIIa bij art.
NEN
: par

T

EA1.03.02.003 De kandidaat kan de uitzonderingen op een eindcontrole in RK A verklaren

Arbobesluit: Art.

E

EA1.03.03

T
T

a en

, artikel

c

De kandidaat kan reproduceren aan wie en onder welke voorwaarden het resultaat van een eindbeoordeling gemeld moet worden
Overig: notitie Fenelab
EA1.03.03.001 De examenkandidaat kan de meldingsplicht van afkeuringen reproduceren
Arboregeling: Bijlage XIIIa, artikelen ,
en
EA1.03.03.002 De kandidaat kan reproduceren welk soort bedrijven in de asbestketen wel of niet verplicht is te
melden in LAVS.

H

EA1.04

Veiligheid

E

EA1.04.01

De examenkandidaat kan de bestaande veiligheidsvoorschriften op het gebied van asbest, en waar deze zijn vastgelegd, reproduceren

T

EA1.04.01.001 De kandidaat kan reproduceren welke verplichtingen en veiligheidsvoorschriften mbt asbest en

V&G plannen in de arbowet zijn opgenomen.
T

EA1.04.01.002 De kandidaat kan reproduceren welke verplichtingen werknemers hebben volgens de arbowet

5-11-2018

Arbobesluit:
Arbobesluit: art.
Arboregeling:
Arbobesluit:
Arboregeling:
Arbowet: Artikelen

t/m

en
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H

EA1.04

Veiligheid

E

EA1.04.01

De examenkandidaat kan de bestaande veiligheidsvoorschriften op het gebied van asbest, en waar deze zijn vastgelegd, reproduceren

T

EA1.04.01.003 De kandidaat kan reproduceren welke middelvoorschriften in het arbobesluit zijn opgenomen met

E

Overig: notitie met lesstof
betrekking tot asbestverwijdering
De examenkandidaat kan de risico s voor het uitvoeren van een eindcontrole na asbestverwijdering reproduceren
EA1.04.02
NEN
: par
EA1.04.02.001 De kandidaat kan de veiligheidsmaatregelen bij valgevaar tijdens de eindcontrole reproduceren

T

T

EA1.04.02.002 De kandidaat kan de veiligheidsmaatregelen bij blootstellingsgevaar van personen tijdens de

eindcontrole reproduceren
T

EA1.04.02.003 De kandidaat kan reproduceren dat een LMRA voortdurend uitgevoerd moet worden en wat die

controle inhoudt.

Arbobesluit: afdeling , artikelen

Arbobesluit: art.
,
Overig: VCA-norm
NEN
: par
Arbobesluit: art.
,
Overig: VCA-norm
NEN
: par
Arbowet: art.
Overig: VCA-norm

,

,

E

EA1.04.03

T

EA1.04.03.001

T

EA1.04.03.002

T

EA1.04.03.003

E

EA1.04.04

T

EA1.04.04.001

T

EA1.04.04.002

T

EA1.04.04.003 De kandidaat kan verklaren welke decontaminatievoorzieningen vereist zijn per situatie

H

EA1.05

Uitvoering

E

EA1.05.01

De examenkandidaat kan reproduceren wat de kwaliteit van de bij het saneren van asbest gebruikte hulpmiddelen is

5-11-2018

t/m

t/m

De examenkandidaat kan het doel en de werking van maatregelen ter beperking van de emissie bij de sanering of de eindbeoordeling
reproduceren
NEN
: Hoofdstuk
De kandidaat kan de eisen aan het inspectiegebied reproduceren
Arboregeling: Bijlage XIIIa bij artikel
, paragraaf
De kandidaat kan emissiebeperkende (bron)maatregelen tijdens de sanering reproduceren
Arbobesluit: artikelen
,
,
De kandidaat kan de verschillen in uitvoeringseisen reproduceren tussen risicoklasse buiten en
Arboregeling:
risicoklasse containment
De kandidaat kan de verschillende soorten PBM verklaren die van toepassing zijn bij eindbeoordeling na asbestverwijdering in risicoklasse 1,
2 en 2A
NEN
: par.
De kandidaat kan de verschillende soorten PBM verklaren die van toepassing zijn bij
eindbeoordeling na asbestverwijdering in risicoklasse , en A
Overig: SCi directe decontaminatie / Sci indirecte
De kandidaat kan de decontaminatieprocedure verklaren (reminder, ook transitroute)
decontaminatie.
Arboregeling: Bijlage XIIIa bij artikel

, artikel
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H

EA1.05

Uitvoering

E

EA1.05.01

De examenkandidaat kan reproduceren wat de kwaliteit van de bij het saneren van asbest gebruikte hulpmiddelen is

T

T

: Bijlage F.
EA1.05.01.001 De kandidaat kan reproduceren dat arbeidsmiddelen aantoonbaar een geldig bewijs van periodieke NEN
Arbobesluit: art.
keuring moeten hebben
NEN
:
Arbobesluit: art.
a
EA1.05.01.002 De kandidaat kan reproduceren wat de voorschriften zijn voor gebruik en vervanging van filters
Arboregeling: Bijlage XIIIa: artikel
Arboregeling: Bijlage XIIIa: ODM: Bijlage
Arbobesluit: art.
d
EA1.05.01.003 De kandidaat kan de procedure van het werken op hoogte reproduceren

E

EA1.05.02

T

T

bij art.

lid

De examenkandidaat kan reproduceren welke documenten op de projectlocatie van belang zijn voor een goede en veilige uitvoering van de
eindbeoordeling
:(
)
EA1.05.02.001 De kandidaat kan aan de hand van de aanwezige documenten reproduceren of de eindbeoordeling NEN
NEN
:(
)
verantwoord uitgevoerd kan worden
NEN

:

E

EA1.05.03

T

EA1.05.03.001

T

EA1.05.03.002

T

EA1.05.03.003

E

EA1.05.04

T

EA1.05.04.001

T

EA1.05.04.002

De examenkandidaat kan het doel, de werking en de arbeidshygiënische aspecten van verschillende technieken m.b.t. emissiebeperking
verklaren
NEN
:
. (toelichting)
De kandidaat kan de verschillende wijzen van duurzame afscherming verklaren
NEN
:
. (toelichting)
De kandidaat kan verklaren waarom duurzame afscherming wordt toegepast
NEN
:
De kandidaat kan verklaren wanneer duurzame afscheiding acceptabel is tijdens een
eindbeoordeling
De examenkandidaat kan de onderdruk en luchtstroom in het containment herkennen
Arboregeling: Bijlage XIIIa art.
d
De kandidaat kan de norm voor onderdruk in het containment herkennen
Arboregeling: Bijlage XIIIa art.
c
De kandidaat kan de norm voor luchtverversing in het containment herkennen

E

EA1.05.05

De examenkandidaat kan de eisen aan een visuele inspectie van een inspectiegebied verklaren

T

EA1.05.05.001 De kandidaat kan het doel van een visuele inspectie verklaren

NEN

:

T

EA1.05.05.002 De kandidaat kan de eisen voor goedkeuring van een inspectiegebied verklaren

NEN

: Bijlage A inspectie III

E

EA1.05.06

NEN

: Hst

T

De examenkandidaat kan de uitslag van een visuele inspectie en/of luchtmeting verklaren
EA1.05.06.001 De kandidaat kan aan de hand van de bevindingen verklaren wat de conclusie is

E

EA1.05.07

5-11-2018

De kandidaat kan verklaren welke onderzoeksmethode van toepassing is bij niet-hechtgebonden asbesttoepassingen, gebaseerd op de NEN
2990
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H

EA1.05

E

EA1.05.07

T
T

T

Uitvoering

De kandidaat kan verklaren welke onderzoeksmethode van toepassing is bij niet-hechtgebonden asbesttoepassingen, gebaseerd op de NEN
2990
NEN
:
EA1.05.07.001 De kandidaat kan verklaren welke onderzoeksmethode van toepassing is bij niet-hechtgebonden
asbesttoepassingen, gebaseerd op de NEN
NEN
: Hoofdstuk
EA1.05.07.002 De kandidaat kan verklaren welke procedure gevolgd moet worden bij verschillende
praktijksituaties
NEN
:
EA1.05.07.003 De kandidaat kan verklaren welke procedure gevolgd moet worden in kruipruimten

5-11-2018
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H

EA2.01

Regelgeving

E

EA2.01.01

De kandidaat kan reproduceren welke eisen aan de betrouwbaarheid van het proces gesteld worden

T

EA2.01.01.001 De kandidaat kan reproduceren op welke manier de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten NEN
NEN
geborgd wordt

T

T

: bijlage F
: hoofdstuk , ,

en

NEN
: Hoofdstuk , , en
Arboregeling: art
Arboregeling: Bijlage XIIIa, art.
: hoofdstuk , en
EA2.01.01.003 De kandidaat kan reproduceren welke statistische eisen gesteld worden aan onderzoeksresultaten NEN
NEN
: Interimregeling
NEN
: paragraaf
EA2.01.01.002 De kandidaat kan reproduceren welke uitzonderingen er bij de verschillende risicoklassen horen.

H

EA2.02

E

EA2.02.01

Procedures

T

De kandidaat kan verklaren hoe de procedures van een luchtmeting zijn
EA2.02.01.001 De kandidaat kan verklaren hoe een beoordeling van meetresultaten uitgevoerd wordt
EA2.02.01.002 De kandidaat kan verklaren hoe een luchtmeting procedureel correct wordt uitgevoerd

T

EA2.02.01.003 De kandidaat kan verklaren welke veiligheidsaspecten van belang zijn bij het uitvoeren van

E

luchtmetingen
De kandidaat kan reproduceren wat en aan wie gerapporteerd mag worden (Eindterm voor module algemeen)
EA2.02.02
NEN
: hoofdstuk , , ,
EA2.02.02.001 De kandidaat kan reproduceren welke beperkingen er aan een onderzoek kunnen zijn

T

T
T

EA2.02.02.002 De kandidaat kan reproduceren wanneer een rapportage geldig is

T

EA2.02.02.003 De kandidaat kan reproduceren wie recht heeft op welke informatie

H

EA2.03

E

EA2.03.01

T

NEN

: hoofdstuk , ,

NEN
NEN
NEN

: hoofdstuk , , , en
: Interim regeling
: hoofdstuk , , en

Arbobesluit: artikel
NEN
: hoofdstuk ,
NEN
NEN

en

en

: Bijlage F
: hoofdstuk ,

Uitvoering

De kandidaat kan reproduceren welke eisen aan een rapportage gesteld worden (inclusief herleidbaarheid van gegevens)
NEN
: bijlage A
EA2.03.01.001 De kandidaat kan reproduceren welke gegevens vastgelegd moeten worden
NEN

E

en

EA2.03.02

5-11-2018

: hoofdstuk , ,

en

De kandidaat kan verklaren hoe een betrouwbare meting tot stand komt
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H

EA2.03

Uitvoering

E

EA2.03.02

De kandidaat kan verklaren hoe een betrouwbare meting tot stand komt

T

EA2.03.02.001 De kandidaat kan verklaren hoe hij een meetplan opstelt, de meetvoorschriften hanteert en een
meetstrategie bepaalt.

E

EA2.03.03

T

EA2.03.03.001 De kandidaat kan reproduceren hoe een vezeltelling tot stand komt.

T

EA2.03.03.002 De kandidaat kan een concentratieberekening uitvoeren.

T

EA2.03.03.003 De kandidaat kan de resultaten van vezeltellingen reproduceren

H

EA2.04

E

EA2.04.01

T
T
T

: hoofdstuk , , ,
: tabel en

en

NEN
NEN
NEN

: hoofdstuk , , ,
: Interimregeling
: hoofdstuk , en

en

NEN
NEN

: bijlage D
: hoofdstuk ,

NEN

: hoofdstuk , , ,

NEN

: hoofdstuk ,

NEN
NEN

: hoofdstuk , , , ,
: interimregeling

De kandidaat kan de analyse van onderzoeksresultaten verklaren en rapporteren

en

Materieel en apparatuur

De kandidaat kan verklaren welke eisen aan de apparatuur gesteld worden.
EA2.04.01.001 De kandidaat kan verklaren welke eisen aan apparatuur en hulpmiddelen gesteld worden om een
luchtmeting uit te voeren conform FCM en SEM/RMA
EA2.04.01.002 De kandidaat kan verklaren welke handelingen horen bij het dagelijks onderhoud aan apparatuur
EA2.04.01.003 De kandidaat kan de instellingen van de apparatuur verklaren

5-11-2018

NEN
NEN

en

en
en
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BIJLAGE 2 TOETSMATRIJS EN CESUUR
De onderstaande tabel bevat de toetsmatrijs (aantal vragen verdeeld over de onderwerpen, is voor elk
examen een gelijk aantal) en cesuur (minimale score voor positief resultaat c.q. slagen voor examen)
zoals bedoeld in artikel 3 van dit Examenreglement.
Toetsmatrijs en cesuur voor Module 1, visuele inspectie van de Eindbeoordeling
Onderwerp
Aantal
Aantal
Eindtermen
vragen
01

Materiaalkennis

2

4

02

Regelgeving

6

8

03

Procedures

3

8

04

Veiligheid

4

12

05

Uitvoering

7

12

Totaal vragen

44

Cesuur

31

Toetsmatrijs en cesuur voor Module 2, luchtmetingen van de Eindbeoordeling
Onderwerp

Aantal
Eindtermen

Aantal
vragen

01

Regelgeving

1

4

02

Procedures

2

8

03

Uitvoering
Materieel /
apparatuur

3

12

1

12

04

Totaal vragen

36

Cesuur

26

Voor het verstrekken van certificaat Module 2 geldt als voorwaarde dat de kandidaat beschikt over het
certificaat Module 1, danwel dat (ook) voor Module 1 het examen met voldoende resultaat is afgerond.
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BIJLAGE 3 REGELS DIE GELDEN TIJDENS HET AFNEMEN VAN EXAMENS
Deze bijlage bevat de regels die gelden tijdens het afnemen van examens zoals bedoeld in artikel 4
van dit Examenreglement.
1.

De ruimte waarin de examens worden afgenomen (hierna examenruimte) dient geschikt te zijn
voor het afnemen van examens. Daarvoor gelden de volgende aandachtspunten:
- een examen wordt afgenomen in een examenruimte die voor de duur van het examen
onder de verantwoordelijkheid valt van de Examenleider;
- er zijn adequate voorzieningen getroffen om afkijken te voorkomen;
- er is voldoende verlichting, verwarming en ventilatie in de ruimte;
- er mag binnen de ruimte geen overlast zijn van hinderlijk geluid buiten de examenruimte;
- in de directe nabijheid van de examenruimte is een toiletruimte beschikbaar;
- in de examenruimte worden uitsluitend bevoegde personen toegelaten (Examenleider en
examenkandidaten en eventuele derden na instemming van de Examenleider);
- voorafgaand aan het examen zal de examinator de ruimte controleren en op- en/of
aanmerkingen moeten direct verholpen worden;
- als de Examenleider de examenruimte afkeurt, kan het examen worden afgelast.

2.

In de examenruimte is een presentielijst aanwezig waarop naam, voorletters en geboortedatum
van de examenkandidaat staan vermeld.

3.

De presentielijst moet ten overstaan van de Examenleider door de examenkandidaat worden
getekend, nadat de examenkandidaat zich heeft gelegitimeerd door middel van een geldig
identiteitsbewijs. Als geldig identiteitsbewijs worden uitsluitend erkend: een geldig paspoort, een
geldig rijbewijs, een geldige Europese identiteitskaart of een geldige gemeentelijke
identiteitskaart. Kandidaten die zich niet kunnen legitimeren kan de toegang worden geweigerd.

4.

Tijdens het examen dienen de instructies en aanwijzingen van de Examenleider door de
examenkandidaat te worden opgevolgd.

5.

De examenkandidaat ontvangt op het aangegeven tijdstip op zijn plaats in de examenruimte de
examenopgaven. De examenkandidaat is verplicht aan de hand van de oproep te controleren of
hij / zij de voor hem / haar bestemde examenopgaven heeft ontvangen. Mocht dit niet het geval
zijn, dan dient de examenkandidaat zelf om de juiste examenopgaven te vragen.

6.

De antwoorden op de meerkeuzevragen moeten op het door de Examenleider verstrekte
opgavenblad worden aangegeven. Op elk ingeleverd blad moet de naam van de
examenkandidaat worden geschreven.

7.

De start- en eindtijd van het examen wordt aangegeven door de Examenleider.
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8.

De examenkandidaat levert de hem beschikbaar gestelde examenopgaven in bij de
Examenleider. Indien de examenkandidaat verzuimt om de examenopgaven in te leveren, wordt
de toets ongeldig verklaard. Kandidaten die eerder gereed zijn, mogen de examenruimte niet
eerder dan na 30 minuten na aanvang van het examen verlaten.

9.

Indien een examenkandidaat zowel voor Module 1 als Module 2 het examen gaat afleggen,
geldt in afwijking van andere bepalingen het volgende:
- De aanvangstijd voor het examen van Module 1 is 9.30 uur;
- De aanvangstijd voor het examen van Module 2 is 11.00 uur.
- Per examen ontvangt de kandidaat de examenopgaven. Na afloop van elk examen levert
de kandidaat de opgaven weer in bij de examenleider.

10.

Het is de examenkandidaten verboden om tijdens het examen met elkaar te communiceren,
elkaars werk te bekijken of van elkaar iets te lenen zonder toestemming vooraf van de
Examenleider.

11.

Het is de examenkandidaten niet toegestaan om aantekeningen te maken al dan niet op zelf
meegebracht papier. Schrijfgerei wordt voorafgaand aan het examen uitgereikt door de
Examenleider.

12.

De examenkandidaat mag tijdens het examen alleen in bijzondere gevallen en uitsluitend met
toestemming van de Examenleider de examenruimte verlaten. De Examenleider kan besluiten
de kandidaat daarbij (te laten) vergezellen, alsook verzoeken om mobiele telefoon(s) en
eventuele andere zaken af te geven.

13.

Audio-, videoapparatuur, computers, organizers en/of communicatiemiddelen (smartphones,
tablets e.d.) zijn in de examenruimte uitgeschakeld.

14.

Indien van toepassing wordt door de examenleider t.b.v. het examen schrijfgerei, een
rekenmachine en een formuleblad uitgereikt.

15.

Roken en het nuttigen van voedsel en drank, anders dan verstrekt door de examenleiding, is
niet toegestaan in de examenruimte.
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BIJLAGE 4 MODEL CERTIFICAAT MODULE 1 EN MODULE 2
Deze bijlage bevat het model-certificaat voor Module 1 en Module 2 zoals bedoeld in artikel 5 van dit
Examenreglement. Het model is bindend ter zake de informatie. In de uitvoeringspraktijk kan lay-out
en vormgeving afwijken.
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BIJLAGE 5 MODEL GEHEIMHOUDINGSVERKLARING
Deze bijlage bevat een model geheimhoudingsverklaring zoals bedoeld in artikel 6 van dit
Examenreglement.
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MODEL GEHEIMHOUDINGSVERKLARING

Hierbij verklaart,
Naam

:………………………………………………….

Adres

:………………………………………………….

Functie

:………………………………………………….

Zich ten allen tijde te verplichten tot geheimhouding over gegevens en informatie waarover
ondergetekende in het kader van zijn / haar functie binnen de Werkgroep Examinering / Project
Examinering Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria van FENELAB TC Asbest de beschikking krijgt en
waarvan hij / zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Met name te noemen
geldt dit voor de vragen en antwoorden (database) die zijn opgesteld voor het afnemen van examens
van de functie Eindbeoordelaar bij de asbestlaboratoria. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor
zover enig wettelijk voorschrift hem / haar tot bekendmaking verplicht.

Plaats

:………………………………………………….

Datum

:………………………………………………….

Handtekening

:………………………………………………….
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