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1 Doelstelling, status en algemene bepalingen 

Dit examenreglement verschaft procedures met betrekking tot ontwikkeling, actualisatie, voorbereiding en uitvoering van 

examinering en de beoordeling van examens en periodieke evaluatie van examenresultaten conform NEN-EN-ISO/IEC 17024 

met betrekking tot certificatie-examinering. 

 

Het examenreglement is vastgesteld door de "DNV-examencommissie Verbindingstechnieken", goedgekeurd door DNV en 

gefiatteerd door de "DNV-waarborgcommissie Verbindingtechnieken". 

 

Dit reglement is een extern document dat een uitwerking is van het huishoudelijk reglement van de DNV-examencommissie 

Verbindingstechnieken, het kwaliteitssysteem van DNV voor Certificatie van Vakbekwaamheid en het reglement van de DNV-

waarborgcommissie Verbindingstechnieken.  

Het examenreglement wordt gebruikt door de examenorganisatie, de examencommissie, het examensecretariaat, de 

examenkandidaten, correctoren en de examinator. 

Dit examenreglement geldt voor alle certificatie-examens voor de op het titelblad vernoemde vakbekwaamheidsprofielen welke 

vallen onder de verantwoordelijkheid van DNV. De DNV-examencommissie Verbindingstechnieken beslist over zaken die tot 

haar taakgebied horen in een examencommissie-vergadering en legt eventuele wijzigingen ter goedkeuring voor aan DNV en 

ter fiattering aan de DNV-waarborgcommissie Verbindingstechnieken. 

 

Het examenreglement kan op verzoek van de kandidaat voorafgaand aan het examen worden ontvangen en is tijdens elk 

examen beschikbaar. 

De examenorganisatie dient voor aanvang van het examen de kandidaat hiervan op de hoogte te brengen. 

 

Het examen kan slechts valide worden afgenomen indien voldaan wordt aan de voorwaarden als gesteld in dit 

examenreglement. Het examenreglement wordt jaarlijks door de examencommissie getoetst op inhoud, actualisatie en 

toepasbaarheid. 

2 Termen en definities 

2.1 Examenorganisatie 

De examenorganisatie draagt in opdracht van DNV en onder toezicht van de examencommissie, zorg voor een correcte gang 

van zaken met betrekking tot het voorbereiden, uitvoeren en verwerking van de examens. De examenorganisatie rapporteert 

hierover aan DNV die vervolgens voor de beoordeling, weging en vaststelling van de examenresultaten zorg draagt. De 

examenorganisatie verzorgt geen opleidingen ter voorbereiding op de examens die zij organiseert en opereert onafhankelijk 

van enige opleidende organisatie die dat wel doet. 

2.2 DNV examencommissie Verbindingstechnieken 

DNV heeft een examencommissie ingesteld voor Verbindingstechnieken, bestaande uit Personen die onafhankelijk zijn van de 

examenorganisatie, met expertises, taken en werkwijze welke zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de 

examencommissie. 

De DNV-examencommissie Verbindingstechnieken wordt hierna aangehaald als "examencommissie". Leden van de 

examencommissie worden door DNV benoemd en functioneren voor wat betreft de uitvoering van hun taken als 

examencommissielid, onder de verantwoordelijkheid van DNV. 

 

2.3 DNV Business Assurance B.V. 

DNV Business Assurance B.V. (hierna DNV) is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd conform de NEN-EN-

ISO/IEC 17024 voor de uitvoering van Certificatie van Vakbekwaamheid voor de diverse certificatieschema’s. DNV kan de 
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examinering ten behoeve van de Certificatie van Vakbekwaamheid uitbesteden aan examenorganisaties, maar heeft in geval 

van certificatie-examens te allen tijde de eindverantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van de Certificatie van 

Vakbekwaamheid. DNV draagt zorg voor de beoordeling, weging en vaststelling van de examenresultaten en neemt de 

certificatiebeslissing en reikt de Certificaten van Vakbekwaamheid uit. Vertegenwoordigers van DNV en leden van de 

examencommissie hebben recht op toegang tot examens en inzage in relevante examendocumenten. 

2.4 Certificaat van Vakbekwaamheid 

Een Certificaat van Vakbekwaamheid (ook wel "persoonscertificaat" genoemd) wordt uitgegeven door DNV voor een specifiek 

vakbekwaamheidsgebied. Het Certificaat van Vakbekwaamheid wordt uitgegeven op de persoon en is een overeenkomst 

tussen de houder en DNV. De Certificaathouder verplicht zich tegenover DNV tot naleving van de geldigheidscondities die 

verbonden zijn aan het Certificaat van Vakbekwaamheid. Deze geldigheidscondities zijn vermeld op het certificaat en 

vastgesteld door de DNV-waarborgcommissie Verbindingstechnieken. 

2.5 DNV - Waarborgcommissie Verbindingstechnieken 

DNV heeft, ten behoeve van de uitvoering van Certificatie van Vakbekwaamheid voor de certificatieschema’s een 

waarborgcommissie ingesteld. De waarborgcommissie heeft haar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd 

in haar huishoudelijk reglement. 

2.6 Examinator 

Een examinator is de persoon die door DNV, met goedkeuring van de examencommissie, is aangesteld om leiding te geven 

aan en toezicht te houden op het correct verlopen van het praktijkexamen. Bij examengroepen van 10 of meer kandidaten dient 

per 10 kandidaten een (extra) examinator aanwezig te zijn.  

2.7 Beoordelaar 

Een beoordelaar is de persoon die door de examenorganisatie is voorgedragen aan en aangesteld door DNV om de resultaten 

van een lasproef visueel te beoordelen. De examinator en de beoordelaar kunnen dezelfde persoon zijn. 

2.8 Toezichthouder 

Een toezichthouder is een persoon die door de examenorganisatie is voorgedragen aan en aangesteld door DNV om theorie-

examens af te nemen. Voor theorie-examens geldt een maximale groepsgrootte van 30 examenkandidaten per toezichthouder. 

Bij meer dan 30 kandidaten kan de toezichthouder daarnaast een surveillant aanstellen. 

2.9 Surveillant 

Een surveillant is een assistent voor de toezichthouder, aangesteld door DNV. De surveillant dient zich te houden aan de 

instructies van de toezichthouder en dient in alle gevallen en ten aanzien van alle aangelegenheden te rapporteren aan de 

toezichthouder. 

2.10 Kandidaat 

Deelnemer aan het examen resp. herexamen. 

Een persoon die zich op de juiste wijze heeft ingeschreven en derhalve is toegelaten tot het (her)examen. 

2.11 Vakbekwaamheidsprofiel 

Door de waarborgcommissie voor Verbindingstechnieken vastgestelde scope waarop het certificaat van vakbekwaamheid 

betrekking heeft. Het vakbekwaamheidsprofiel wordt beschreven in het certificatieschema en gespecificeerd middels 

eindtermen voor zover van toepassing. De praktijkexamens conform de gespecificeerde normen geven criteria met betrekking 

tot exameneisen. Deze dienen te worden gevolgd. 

2.12 Pilot 

Een eerste afname van een nieuw examen (of examenversie) in een beoogde reeks. Op basis van een positieve beoordeling 

van de pilot kan met de definitieve uitvoering van de examens worden gestart. 
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2.13 Examens 

Examens kunnen schriftelijk (theorie-examen), via een praktijkexamen (praktijkopdrachten) dan wel in een combinatie hiervan 

worden afgenomen. 

3 Toelatingsvoorwaarden 

3.1 Inschrijving 

De data waarop de examens worden afgenomen, worden door de examenorganisatie vastgesteld en bekendgemaakt. De 

aanmelding door de kandidaat dient te geschieden middels een aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier moet volledig 

ingevuld voor het examen zijn ontvangen door DNV danwel door de examenorganisatie, een en ander conform haar 

kwaliteitssysteem. 

3.2 Identificatie bij inschrijving 

Op het aanmeldingsformulier dient van de kandidaat de naam, voorletters, geboortedatum en geboorteplaats te zijn vermeld 

evenals de huidige adresgegevens. Aanvullende identificatie-vereisten kunnen zijn vastgelegd in het kwaliteitssysteem van de 

examenorganisatie. 

3.3 Examengeld 

De kandidaat dient op straffe van verval van inschrijving voor het afleggen van het examen het examengeld te voldoen. 

 

 

3.4 Bericht examenorganisatie 

De kandidaat die zich op geldige wijze heeft aangemeld ontvangt vóór het examen bericht van de examenorganisatie waar en 

op welk tijdstip het examen plaatsvindt. DNV zal door de examenorganisatie maandelijks en tijdig vooraf worden geïnformeerd 

over de examenafname en heeft inzage in het aanmeldingsregister. 

3.5 Aanwezigheid 

De kandidaat dient tijdig voor aanvang van het examen aanwezig te zijn, e.e.a conform de instructies van de 

examenorganisatie. 

4 Examencommissie en Examen 

4.1 Taakomschrijving 

De examencommissie is ingesteld door DNV en bestaat uit leden die door DNV zijn goedgekeurd en benoemd op basis van 

hun expertise en onafhankelijkheid ten opzichte van de examenorganisatie. Examencommissieleden tekenen een verklaring 

van ongebondenheid aan een opleidingsorganisatie en geheimhouding welke worden gearchiveerd bij DNV.  

 

De examencommissie kan zich desgewenst laten bijstaan door externe deskundigen voor de uitoefening van haar taken. Leden 

van de examencommissie kunnen uit hoofde van hun verantwoordelijkheden aanwezig zijn bij examens. De examencommissie 

maakt deel uit van de DNV - organisatie en zij heeft haar taken en verantwoordelijkheden vastgelegd in haar huishoudelijk 

reglement. 

4.2 Geheimhouding 

De examencommissie draagt zorg voor de absolute geheimhouding van examendocumenten (zoals examenopgaven, examens, 

examenwerk, resultaten en evaluaties), voor zover het recht tot inzage door andere organen of personen niet is vastgelegd en 

bekend.  
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4.3 Samenstelling examens 

Examens worden samengesteld met door de examencommissie goedgekeurde vragen en/of opdrachten. Samenstelling van de 

examens vindt plaats door de examenorganisatie aan de hand van de vastgestelde toetsmatrijs. De aldus samengestelde 

examens dienen te worden goedgekeurd door de examencommissie. 

4.4 Taal 

De examens worden afgenomen in de Nederlandse taal. 

Op verzoek van de examenorganisatie kunnen examens afgenomen worden in andere talen onder de volgende condities: 

• Examens dienen te worden vertaald door een beëdigde vertaler onder strikte geheimhouding. De vertaling dient vergezeld 

te gaan van een schriftelijke verklaring van de vertaler waaruit geheimhouding en de identificatie van het vertaalde werk 

blijkt. 

• Uitsluitend volledig samengestelde Nederlandstalige examens kunnen voor vertaling worden aangeboden. Deze examens 

dienen vooraf door de examencommissie te zijn beoordeeld en goedgekeurd. 

•  

4.5 Examinator 

Voor het afnemen van een examen benoemt de examenorganisatie met goedkeuring van DNV en de examencommissie ten 

minste één toezichthouder die bij de examens aanwezig is conform artikel 2.6 van dit reglement. 

4.6 Examenmiddelen theorie examen 

Naast de eisen die worden gesteld aan de examenlocatie dient bij ieder examen voldoende middelen ter beschikking te worden 

gesteld voor kandidaat en toezichthouder/examinator voor een correct verloop van het examen. 

 

Voor de toezichthouder/examinator is minimaal aanwezig: 

• Tafel en stoel 

• Instructies 

• Examenreglement 

• Voldoende examenopgaven en antwoordbladen 

• Procesverbaal 

• Presentielijst 

• Klok/horloge 

 
Voor de kandidaat is minimaal aanwezig: 

• Tafel en stoel 

• Examenopgaven 

• Antwoordbladen 

• Schrijfgerei (+ eventueel vlakgom) 

 

Het is bij het theorie-examen niet toegestaan andere dan de bij de examenopgaven verstrekte informatiebronnen te gebruiken. 

 

4.7 Examenmiddelen praktijkexamen 

De volgende zaken dienen aanwezig te zijn ten behoeve van de examenkandidaat (afhankelijk van het lasproces en het type 

examen): 

• relevante lasmachine 

• lashulpmiddelen, zoals tang, slijptol, bikhamer, staalborstel, temperatuurmeter  

• gasbrander 

• PBM’s 

• Lastoevoegmateriaal 
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• Gas 

• Werkstukmateriaal 

• Werkbank met opstellingsmogelijkheden (manipulator) 

• Lasprocedurespecificatie 

• Meetinstrumenten t.b.v. werkstukafmetingen 

• Examenwerkstukken ter beoordeling. 

 

De volgende zaken dienen aanwezig te zijn ten behoeve van de examinator: 

• lasprocedurespecificatie 

• examenreglement 

• proces verbaal 

• V/A meter 

• Meetinstrument t.b.v. de werkstukafmetingen 

• Temperatuurmeter 

• Kopie materiaalcertificaat(-en) 

• Gegevens lastoevoegmateriaal 

• Paspoort/ID kaart/rijbewijs van de examenkandidaat(-en) 

• Staalstempel ter identificatie van de examenwerkstukken 

 

Voor alle meetinstrumenten geldt dat ze gekalibreerd moeten zijn. 

5 Algemene regels bij uitvoering van het examen 

Onderstaand zijn de minimale eisen vernoemd waaraan de uitvoering van een examen dient te voldoen. Met goedkeuring van 

DNV en de examencommissie kan de examenorganisatie aanvullende eisen, procedures en instructies vastleggen in haar 

kwaliteitssysteem. 

5.1 Locaties 

Locatie schriftelijke examens: 

Het schriftelijke examen wordt afgenomen op een locatie die minimaal voldoet aan de volgende criteria: 

• Iedere kandidaat dient te zitten aan een tafel met minimaal 50cm x 70cm vrije werkruimte. 

• Kandidaten dienen minimaal 75cm van de dichtstbijzijnde andere kandidaat te zitten. 

• De locatie dient vrij te zijn van verstorende invloeden (lawaai, tocht, hoge/lage temperaturen, ongewenste toegang) 

• De locatie dient voldoende verlicht te zijn en te voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. 

• De locatie dient te voldoen aan de in de werkinstructies van de examinator(s) vastgelegde eisen, welke onderdeel zijn van 

het kwaliteitssysteem van de examenorganisatie. 

 

Locatie praktijkexamens: 

Deze dient gelijkwaardig te zijn aan de situatie in de praktijk. Dus er dient geen sprake te zijn van laboratoriumomstandigheden. 

5.2 Toezichthouder/Examinator 

De taken en verantwoordelijkheden van de toezichthouder/examinator zijn: 

• Ontvangst en controle van de examenopgaven en examenmiddelen van de examenorganisatie. 

• Het instrueren en leidinggeven aan de surveillanten. 

• Toezicht op het examen en de daarmee verband houdende organisatorische werkzaamheden. 

• Het (doen) controleren van de identiteit van de examenkandidaten. 

• Bewaken van de geheimhouding van de examenopgaven. 

• Beoordeling inrichting van examenlocatie. 

• Controle/verificatie van de essentiële lasprocesvariabelen 
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• Uitreiken en innemen van de examenopgaven, - middelen en werkstukken. 

• Het identificeren van de praktijkexamenwerkstukken 

• Het zorgdragen voor een goede orde tijdens het examen en overige zaken zoals vastgelegd in het examenreglement en zijn 

instructies. 

• Het opstellen van het proces-verbaal. 

 

De examinator bepaalt, eventueel in overleg met aanwezige leden van de examencommissie of vertegenwoordigers van DNV, 

wat er moet gebeuren in geval van calamiteiten of onregelmatigheden. 

5.3 Duur van het examen 

De maximale duur van de examens is gespecificeerd in de betreffende deelreglementen. 

 

kandidaten in bijzondere omstandigheden 

 

Wanneer kandidaten speciale behoeften hebben in verband met lichamelijke of geestelijke beperkingen, kunnen zij dit 

aangeven bij DNV. Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld dyslexie, slecht zien, rolstoelafhankelijk en dergelijke. Een 

kandidaat moet dit uiterlijk aangeven wanneer er een afspraak wordt gemaakt voor de toetsing maar minimaal 1 week 

voorafgaand aan de geplande examendatum. Er zal dan in samenspraak met de kandidaat en examinator een oplossing 

worden gezocht. Dit wordt aan de kandidaat medegedeeld.  

 

5.4 Orde bij het afnemen van een examen 

Voor zover het geen organisatorische inlichtingen betreft, is contact tussen kandidaten onderling of tussen de kandidaat en de 

examinators niet toegestaan tijdens een examen. 

In het examenlokaal is roken verboden. Tijdens het verblijf van de kandidaat in het examenlokaal dient 

communicatieapparatuur (portable telefoons, piepers, semafoons en dergelijke) uitgezet te worden. 

De kandidaat mag tijdens het examen het examenlokaal niet verlaten, tenzij met toestemming van de examinator. 

Wanneer een kandidaat eerder klaar is met het examen, mag betrokkene het examenlokaal eerst na 15 minuten verlaten.  

Laatkomers worden niet meer toegelaten, nadat tenminste een van de kandidaten het examenlokaal definitief heeft verlaten. 

5.5 Identificatie tijdens het examen 

Tijdens het examen dient de kandidaat een geldig en origineel legitimatiebewijs te kunnen tonen (paspoort, Europese 

identiteitskaart, rijbewijs). Andere bewijzen zoals bankpasjes of bedrijfspasjes e.d. worden niet geaccepteerd. Een kandidaat 

die zich niet op een wijze kan legitimeren zoals bepaald door de examencommissie ontvangt geen uitslag van het examen. 

5.6 Inname examenopgaven 

De examinator neemt de examenopgaven in en draagt zorg voor een eenduidige identificatie en geheimhouding ervan. 

5.7 Maatregelen bij poging tot bedrog dan onregelmatigheden 

Een kandidaat die op onrechtmatige wijze deelneemt aan een examen of frauduleuze handelingen verricht voorafgaand, tijdens, 

of na het examen welke het examen betreffen, kan worden gesanctioneerd, zulks ter beoordeling van de examinator en/of de 

examencommissie. 

 

Sancties zijn: 

• de kandidaat wordt uitgesloten van verdere deelname aan het examen. 

• de kandidaat wordt geacht niet aan het examen te hebben deelgenomen. Het examenwerk zal niet worden beoordeeld en 

geen uitslag zal worden vermeld. 

• de uitslag van de kandidaat zal worden herroepen en eventueel afgegeven certificaten zullen ongeldig worden verklaard. 

 

Het examengeld van dit examen wordt niet gerestitueerd. 
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De kandidaat behoudt wel de mogelijkheid om zich opnieuw aan te melden voor een nieuw examen. Voor dit nieuwe examen 

moet wederom examengeld betaald worden.  

Bij constatering van bedrog of poging tot bedrog dan wel onregelmatigheden brengt de examinator schriftelijk verslag middels 

een proces-verbaal uit aan de examenorganisatie en DNV. 

5.8 Regeling bij afwezigheid 

Een kandidaat die wegens bijzondere omstandigheden verhinderd is deel te nemen aan een examen, krijgt de gelegenheid om 

op een ander tijdstip het examen alsnog af te leggen. 

 
Onder bijzondere omstandigheden worden verstaan: 

• ziekte van de kandidaat; 

• overlijden van een familielid tot in de tweede graad; 

• andere door de examencommissie te bepalen omstandigheden. 

 

De kandidaat dient zelf schriftelijk een beroep te doen op deze regeling bij de examenorganisatie dan wel bij DNV, onder 

overlegging van een doktersverklaring en/of andere bewijsstukken. Bij melding van afwezigheid door de kandidaat dient de 

examenorganisatie de kandidaat van deze bepaling op de hoogte te brengen. 

5.9 Bekendmaking examenresultaat 

Het behaalde examenresultaat wordt schriftelijk bevestigd. Indien de kandidaat is geslaagd zal DNV overgaan tot het 

verstrekken van het Certificaat van Vakbekwaamheid. 

5.10 Herexamen 

Indien een kandidaat is afgewezen kan hij zich opnieuw aanmelden voor een examen. Voor dit nieuwe examen is wederom 

examengeld verschuldigd. 

5.11 Hercertificatie 

Indien een kandidaat voor hercertificatie in aanmerking komt kan hij zich opnieuw aanmelden voor een examen. Voor dit 

nieuwe examen is wederom examengeld verschuldigd. 

5.12 Bewaartermijn 

Het gemaakte examenwerk wordt gedurende de geldigheidstermijn van het certificaat  bewaard, met een minimum van zes 

maanden. 

 

 

5.13 Omvang itembank 

De examenorganisatie draagt zorg voor een itembank die minimaal drie (3) unieke schriftelijke examens bevat per 

vakbekwaamheidsprofiel en waarvan minimaal 10% jaarlijks dient te worden "ververst". Op basis van het aantal 

examenafnames, de daadwerkelijke verversing en op aangeven van de examencommissie kan een grotere omvang worden 

voorgeschreven. 

Tot maximaal 10 kandidaten worden er 2 versies gebruikt. Bij 11 of meer worden 3 versies gebruikt. 

Versies worden afgewisseld voor examens. 

Wanneer een kandidaat herexamen doet, mag deze niet dezelfde versie krijgen als bij het eerste examen.  

6 Beoordeling 

6.1 Samenstelling, cesuur en vaststelling resultaat 
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De samenstelling van de examens, alsmede de cesuur van examens is weergegeven in de betreffende bijlage van dit 

reglement. Het examenwerk wordt na verwerking door de examenorganisatie naar DNV verzonden ter beoordeling, weging en 

vaststelling van het examenresultaat. 

6.2 Correctieprocedure en correctienormen 

Het schriftelijke examenwerk van de kandidaat wordt beoordeeld met inachtname van de vastgestelde cesuur. In geval deze 

beoordeling van zogeheten multiple-choice schrapkaarten machinaal plaatsvindt, dient de betrouwbaarheid hiervan door DNV 

te zijn vastgesteld. Indien correctie van de schrapkaarten handmatig plaatsvindt, zal dit tweemaal worden uitgevoerd. 

Beoordeling, weging en vaststelling van het examenresultaat zal door DNV plaatsvinden. 

6.3 Evaluatie en aanpassing 

Evaluatie van de examenresultaten, aanpassing van examenvragen en examens vindt plaats door de examencommissie. 

7 Klachten, bezwaar en beroep met betrekking tot certificatie-examens 

Voor klachten, bezwaar en beroep wordt verwezen naar de klachtenprocedure van Persoonscertificatie, 4.1.1a Reglement KBB 

algemeen  

8 Andere gevallen 

In ad-hoc gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist DNV, eventueel na overleg met de examencommissie en/of de 

examenorganisatie. 

Indien noodzakelijk zal het examenreglement hiertoe worden aangevuld en ter goedkeuring worden voorgelegd aan DNV en de 

examencommissie en ter fiattering worden aangeboden aan de waarborgcommissie Verbindingstechnieken. 
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Bijlage 1: Schematisch overzicht 
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Bijlage 2: Overzicht detail examenreglementen 
• Bijlage 5 Examenreglement visueel lasinspecteur niveau 1 volgens NEN-EN-ISO 9712  

• Bijlage 6 Examenreglement visueel lasinspecteur niveau 2 volgens NEN-EN-ISO 9712  

• Bijlage 2: Lasserskwalificatie ISO 9606-serie, ASME IX, AWS D.1.serie, ISO 14732  

 


