EXAMENPLAN van BEPECT LTD.
1

Doel van het examenplan.

In dit document zal BEPECT LTD. aantonen aan welke eisen de examens van BEPECT LTD.
voldoen en op welke wijze deze afgenomen worden.
2

Doelgroep.

Tot de doelgroep behoren personen die werkzaam zijn in de:
• elektriciteitsproductiesector
• elektriciteitstransportsector
• elektriciteitsdistributiesector
• industriële elektriciteitsverzorgingssector
• bedrijven die met werktuigen werken waarmee de werknemers zich in de nabijheid van
actieve delen kunnen begeven.
Deze personen kunnen in de laag- of hoogspanningsaanleg belast zijn, of zich bezighouden met het
ontwerp, de aanleg van, de bedrijfsvoering, het verhelpen van storingen, of niet elektrotechnische
werkzaamheden ten dienste van het voornoemde.
Derhalve dienen deze personen een aanwijzing te krijgen conform de EN 50110, en kennis te hebben
van de lokale ARBO-wetten, EN 50110, NEN 3140, NEN 3840.
3

Certificatieschema’s.

BEPECT Ltd. hanteert en confirmeert zich aan de certificatieschema’s vakbekwaamheid
elektrotechniek zoals die door de Caribbean Health and Safety Foundation (CHSF) in haar
Certificatieschema’s zijn vastgelegd.
Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan een uniforme en gestandaardiseerde aanpak in het
Caribische gebied.
In de voornoemde certificatieschema’s worden de volgende zaken vastgelegd:
• vakbekwaamheidprofiel,
• eindtermen,
• toetsmethode,
• toetsmatrijs,
• beoordeling,
• normering en cesuur.
4

Vragenbank.

Het opstellen en het onderhoud van de examenprocedure is een taak van de examencommissie van
CHSF. Onder verantwoordelijkheid van de examencommissie worden op basis van de toetsmatrijs
met de vastgestelde examenopgaven samengesteld.
De afgenomen theorie-examens worden centraal, onder verantwoordelijkheid van de
examencommissie geregistreerd.
5

Examenlocaties.

Voor wat betreft het theorie-examen dienen de kandidaten in een ruimte plaats te nemen waar zij
onderling in zijwaartse richting ten minste 1m en in voor/achterwaartse richting ten minste 1m uit
elkaar zitten.
Het praktijk examen vindt plaats in één van de examenlocaties die BEPECT Ltd. ter beschikking
staan. Van deze installaties is een “checklist examenlocaties”. Er dient sprake te zijn van een
representatief netdeel waarin de examens zullen plaatsvinden. Er dienen hulpmiddelen en
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gereedschappen aanwezig te zijn om op elke installatie te kunnen schakelen, aarden, testen, meten,
beproeven en selecteren, alsmede de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.
De examens worden op maat ontwikkeld en voor ieder nieuw geval ter beoordeling aan de
certificerende instelling (CI) voorgelegd. Te allen tijde geldt dat het kwaliteitsniveau en de eindtermen
in geval van examens op locatie optimaal is.
6

Examenpersoneel.

BEPECT Ltd. maakt gebruik van examenpersoneel dat het hoogste niveau van deskundigheid heeft
om de kwaliteit van het examen maximaal te houden. De examinatoren beschikken over een hogere
elektrotechnische opleiding én beschikken over een ruime praktijkervaring in de elektriciteitssector.
Op deze wijze word ervoor zorg gedragen dat de examinatoren tijdens de examens te allen tijde de
kandidaten kunnen overtuigen van hun beoordeling. Kandidaten zullen hierdoor direct aansluitend
aan het examen ingelicht worden betreffende hun prestatie. In principe zal een voorlopige uitslag aan
elke kandidaat individueel gegeven worden, onder voorbehoud van akkoord door de tweede
beoordelaar én de betreffende CI. De kandidaten kunnen mondeling geïnformeerd worden over de
door hen gemaakte fouten tijdens het examen, met daarbij de motivatie.
De examinatoren zijn door BEPECT Ltd. aangewezen als Installatie-, en Werk Verantwoordelijke voor
de installatie in het eigen practicum.
Het examenpersoneel is onafhankelijk van de kandidaten en de opleider.
Daarenboven zal kandidaat examenpersoneel aan CI’s voorgelegd worden ter goedkeuring, hiertoe
zal een relevant curriculum vitae overgedragen worden.
Opgemaakt 12 mei 2014.
Bepect Ltd.
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