Sc-610 Reglement voor inrichting, beheer en onderhoud van de Ascert Itembank

1.

INLEIDING

In het kader van persoonscertificatie in het werkveld asbest is door Stichting Ascert ten behoeve van uniforme
examinering voor persoonscertificatie conform ISO 17024 de Ascert Itembank (hierna itembank) ingericht.
De itembank bestaat uit meerdere onderscheiden itembanken ten behoeve van het afnemen van examens
voor de certificatieschema’s zoals opgenomen in bijlage A.
In de itembank zijn,indien van toepassing, zowel meerkeuze vragen, de open vragen en de
praktijkopdrachten opgenomen. Daarmee worden de deelnemende Certificatie Instellingen (CI’s) gefaciliteerd
met examenpakketten conform de certificatieschema's vermeld in bijlage A.
CI’s en/of de onder hun werkingssfeer opererende exameninstellingen, mogen uitsluitend examens
afnemen voor de in bijlage A genoemde certificatieschema’s afkomstig uit de itembank..
De Itembank functioneert onder de verantwoordelijkheid van de Examencommissie van Ascert.
De Examencommissie is verantwoordelijk voor de periodieke analyse van de examenresultaten op
vraagniveau en evaluatie van de itembank.
Dit reglement heeft tot doel de inrichting, beheer en periodiek onderhoud van de itembank ten behoeve
van gestandaardiseerde (objectieve, valide en betrouwbare) examens vakbekwaamheid in het werkveld
asbest.

2.

WERKWIJZE

2.1

Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs

.
In opdracht van het CCvD-Ascert draagt de examencommissie op basis van de vrijgegeven eindtermen,
toetstermen en toetsmatrijs van het desbetreffende persoonscertificaat/diploma zorg voor de vulling en
beheer van de itembank.
2.2

Theorievragen, praktijkopdrachten en examenpakketten

2.2.1

Inrichting Itembank

Het aantal minimaal vereiste opgaven in de itembank is gesteld op minimaal 3x het aantal benodigde
theorievragen en praktijkopdrachten voor één certificatieschema.
Alleen exameninstellingen die een overeenkomst met een CI hebben, waar Ascert een overeenkomst
mee heeft gesloten, zijn gerechtigd om Ascert examens af te nemen. Hiertoe dienen zij een
overeenkomst met Ascert te sluiten.
2.2.2

Onderhoud Itembank

De examencommissie draagt mede op basis van de uitgevoerde analyses en evaluaties zorg voor het
onderhoud van de itembank.
Evaluatie van de examens vindt minimaal 1 x per jaar plaats op basis van periodieke analyses van de
theorievragen, praktijk opdrachten en examenresultaten.
. Jaarlijks wordt tenminste 10% van de bestaande vragen vervangen. Zo nodig worden externe
onafhankelijke deskundigen hiervoor ingeschakeld.
De Examencommissie evalueert de analyseresultaten en formuleert wijzigingen in het bestand van
theorievragen en praktijkopdrachten gerelateerd aan de toetstermen. Deze worden voorzien van de
goedgekeurde antwoorden waarna Ascert deze opneemt in het databestand.
De CI’s verstrekken aan de Examencommissie tevens de ervaringen met het gebruik van het
examenpakket en de evaluatie van de examenresultaten.
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Opmerkingen van examenorganisaties c.q. kandidaten worden binnen 14 dagen na ontvangst in
behandeling genomen en binnen 30 dagen na ontvangst inhoudelijk beantwoord door de
Examencommissie. Op de uitspraak van de examencommissie staat binnen 14 dagen beroep open op
Ascert
2.2.4

Examenpakketten

1.

Aanvragen worden door de exameninstellingen, vermeld in Bijlage B, uiterlijk vijf (5) werkdagen voor de
gewenste ontvangstdatum verzonden. De in bijlage B vermelde persoon is door de CI gemachtigd
aanvragen te verzorgen en de examenpakketten in ontvangst te nemen. Afwijkende aanvragen worden
door de Ascert gemeld aan de betreffende CI.
2. De lay-out en vormgeving van de aanvraagformulieren, geleideformulieren, antwoordbladen, de
identificatiecode van de examenpakketten, examenpakketten, registratie van verzenden en ontvangen etc
zijn vastgelegd in SC-630.
3. Uiterlijk vijf (5) werkdagen voor de, door de aanvrager gewenste uiterste ontvangstdatum wordt het
examenpakket conform SC-630 samengesteld en verzonden.
4. Het examenpakket is voorzien van een unieke identificatiecode. Deze code wordt bij alle communicatie
betreffende het examen en deelnemer(s) aan het examen gehanteerd.
5. Ascert registreert de aanmaak en het verzenden van de examenpakketten.
Het toe te zenden herexamenpakket is afwijkend van het door de gezakte kandidaat eerder verrichte examen.
2.2.5 Examenresultaten
1. De antwoordbladen, door de exameninstellingen in hun oorspronkelijke vorm verwerkt, worden binnen 10
werkdagen na examendatum toegezonden en worden door of namens Ascert in een database op
vraagniveau opgenomen.
2. De resultaten worden op vraagniveau door of namens Ascert opgenomen in de database ten behoeve
van de uit te voeren analyses.
2.3

Validatie en vrijgave Itembank

Het CCvD-Ascert heeft de Examencommissie de bevoegdheid verleend de itembank vrij te geven ten
behoeve van het samenstellen van de aangevraagde examenpakketten door of namens Ascert.

3.

DIVERSEN

De bevindingen van de Examencommissie worden gerapporteerd aan het CCvD-Ascert.
.
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Bijlage A

overzicht van certificatieschema’s

Certificatieschema
Persoonscertificaat Deskundig
Toezichthouder Asbestverwijdering
Persoonscertificaat Deskundig
Asbestverwijderaar
Persoonscertificaat Deskundig
Inventariseerder Asbest
Diploma Asbestdeskundige
Diploma Asbest Acceptant

Bijlage B

CI

CI

code
Sc-510: 2011 02
Sc-520: 2011 02
Sc-560: 2011 02
Sc-570
Sc-580

adressen exameninstellingen

Naam IBEX
Adres:
Postcode
Plaats
Contactpersoon:
Telefoonnr.:

Amersfoortseweg 24e
3951 LB
Maarn
M. Versteegt
0343-439460

E-mail
Naam:
Adres:
Postcode
Plaats
Contactpersoon:

Info@ibex.nl
DNV
Postbus 9599
3007 AN
ROTTERDAM
Lodewijk Nolke

Telefoonnr.:

010-2922600

E-mail

Examen
bureau
01A

Examen
bureau
04A

vakbekwaamheid@dnv.nl
Examen
bureau
05A

Naam:
Adres:
Postcode
Plaats
Contactpersoon:
Telefoonnr.:

IBEX
Amersfoortsweg 24e
3951 LB
Maarn
M. Versteegt
0343-439460

E-mail
Naam:
Adres:
Postcode
Plaats
Contactpersoon:
Telefoonnr.:

Info@ibex.nl
IVE
Petroleumhavenweg 8
1041 AC
Amsterdam
Karin van CasterenAstrid van
Heeswijk
020-5061615

E-mail
Naam:
Adres:
Postcode
Plaats
Contactpersoon:
Telefoonnr.:

Ive@ivebv.nl
Examenhuis.
Wilmersdorf 50
7327 AC
Apeldoorn
Sandra Zuiderwijk
055-5393516

Faxnr.:
E-mail
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