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Examenreglement ‘Start Veilig’ 
 
Het examenreglement wordt gebruikt door de examenorganisatie, de Centrale Examencommissie, de 
kandidaten, gecommitteerden, correctoren en assessoren. 
 
Dit examenreglement geldt voor alle deelnameschema’s voor de vakbekwaamheidsprofielen zoals 
vermeld in het reglement van de Centrale Examencommissie. Het examenreglement kan op verzoek 
van de kandidaat voorafgaand aan de toetsing ontvangen worden en is tijdens elke toetsing ter 
inzage aanwezig. De examenorganisatie dient voor aanvang van de toetsing de kandidaat hiervan op 
de hoogte te brengen. 
 
De toetsing kan slechts valide worden afgenomen indien voldaan wordt aan de voorwaarden als 
gesteld in dit examenreglement.  
 
Onderstaand zijn de minimale eisen vernoemd waaraan de uitvoering van de toets dient te voldoen. 
Met goedkeuring van Stichting Certificering SWB en de Centrale Examencommissie kan de 
examenorganisatie aanvullende eisen, procedures en instructies vastleggen in haar 
kwaliteitssysteem. 
 

Toelatingsvoorwaarden 

1. Inschrijving 

De data waarop de toetsen worden afgenomen, worden door de examenorganisatie 
vastgesteld en bekendgemaakt. De aanmelding van de kandidaten dient te geschieden 
middels SSO via de button Examens. De verplichte velden moet volledig ingevuld zijn voor de 
toetsing is ontvangen door de examenorganisatie dan wel Stichting Certificering SWB, e.e.a. 
conform haar kwaliteitssysteem.  

2. Identificatie bij inschrijving 

 Bij het aanmelden dient de kandidaat zijn naam, voorletters, geboortedatum en 
geboorteplaats te controleren. De contactpersoon van de organisatie is verantwoordelijk 
voor de huidige adresgegevens. Aanvullende identificatievereisten kunnen zijn vastgelegd in 
het reglement voor examinatoren. 

3. Bericht examenorganisatie 

De kandidaat die zich op geldige wijze heeft aangemeld ontvangt vóór de toetsing bericht van 
de examenorganisatie waar en op welk tijdstip de toetsing plaatsvindt. Stichting Certificering 
SWB zal door de examenorganisatie maandelijks en tijdig vooraf worden geïnformeerd over 
de toetsing en heeft inzage in het aanmeldingsregister. 

4. Aanwezigheid 

De kandidaat dient uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de toetsing aanwezig te zijn, e.e.a 
conform de instructies van de examenorganisatie. 

 
 



 

 

 

   

 

Examenreglement ‘Start Veilig’ en Competentieschema’s   
Versie: 05  |  Datum:  09 januari 2018      Pagina 2 van 14 
 

5.  Geheimhouding 
De Centrale Examencommissie en de Commissie Examenvragen dragen zorg voor de absolute 
geheimhouding van examendocumenten (zoals toetsopgaven, toetsen, het werk van de 
kandidaten, resultaten en evaluaties), voor zover het recht tot inzage door andere organen of 
personen niet is vastgelegd en bekend.  

 
VERANTWOORDELIJKHEDEN 
Als examinator zijn er enkele zaken die u vooraf moet regelen:  

1. De ICT-er instrueren en op de hoogte houden, waar en wanneer er examens plaatsvinden.  
Haperende video’s wijzen op onvoldoende downloadsnelheid. Zorg ervoor dat er een ICT-er 
aanwezig is op examenmomenten. 

2. Zorg dat de kandidaatgegevens in SSO volledig zijn. Verander bijvoorbeeld 
schoolmailadressen in privé wanneer een kandidaat de school verlaat.  

3. Kandidaten ontvangen bij aanmelding een mail met informatie. Wijs ze er goed op hun 
identiteitsbewijs/paspoort mee te nemen. Een kopie is toegestaan als deze in het dossier van 
de kandidaat aanwezig is.  
 

TAKEN 
Examenlocatie   
De toetsing wordt afgenomen op een locatie die minimaal voldoet aan de volgende criteria: 
  
* Tafelopstelling:  los van elkaar,  in dezelfde lijn en richting. 
  Iedere kandidaat dient te zitten aan een tafel met minimaal 50 cm x 70 cm vrije werkruimte. 
  Kandidaten dienen minimaal 1,25 meter 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/assessor/  
  gecommitteerde(n) vastgelegde eisen, welke onderdeel zijn van het kwaliteitssysteem van de  
  examenorganisatie. 
*  Er dient een inlogmogelijkheid tot SSO aanwezig te zijn voor de examinator om de presentie  
  te kunnen melden. 
 
Locatie digitaal examen 
*   Technische apparatuur, zoals computers, netwerkverbinding dienen aanwezig en gecheckt te  
  zijn als het examen digitaal wordt afgenomen. 
*  Laptop of computeropstelling: afscheiding schotten of tegenover elkaar. 
* Per laptop hoofdtelefoon/oortjes. 
 
Examenmiddelen 
* Toegestaan: potlood en gum 
*  Eén blanco A4-tje (voor aantekeningen) welke later ingenomen dient te worden. 
*   De examenopgaven bij een schriftelijk of mondeling examen zullen na aanvraag in het SSO  
  systeem opgestuurd worden. 
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Mondeling examen 
*  Opname apparatuur (dictafoon/mobiele telefoon/tablet). 
 
Presentie melden 
Het melden van de presentie hangt samen met de identiteitscontrole voor het openspringen van het 
examen. Lees Fraude en Identiteitscontrole. 
 
Examentijden 
* De presentie kan een half uur van tevoren worden gemeld in het systeem. Zie bijlage 1. 
* Te laat is geen deelname aan het examen.  
* Eén uur de tijd (examen gaat open op vastgestelde tijd). 
* Is men eerder klaar: de ruimte stil verlaten, inleveren eventueel gebruikte examenmiddelen. 
* De kandidaten kunnen de antwoorden nalezen en vervolgens afsluiten. 
* Let op: automatische termijn van afsluiten bij passief gebruik. 
 
Examenregels 
* Examen alleen mogelijk na identificatie met geldig identiteitsbewijs. Zie bijlage 1. 
* Maximaal 25 kandidaten (LET OP! Minimale downloadsnelheid van 1,5 Mbit/s per kandidaat). 
* Digitaal: ‘luister gehele instructie af’. 
* Afkijken verboden. Examenafname stopt. Automatisch gezakt. 
* Stilte vereist. Geen verstoringen: niet naar toilet en mobiele telefoon uit. 
* Vragen (indien) middels hand opsteken naar examinator. 
* Je kunt niet terug naar eerdere vragen.  
* Het examen kan bijgewoond worden door een gecommitteerde en maakt een rapport op van  
  bevindingen. Een examen kan vooraf stilgelegd worden als de omstandigheden bij voorbaat  
  al niet kloppen. 
*  De digitale examens duren altijd 60 minuten. Extra examentijd voor kandidaten met een  
  beperkt leer- en leesvermogen is hierbij al inbegrepen. Daarom is het niet nodig extra  
  examentijd aan te vragen. 
 
Toezicht houden - orde bij het afnemen van de toets 
Let er goed op dat kandidaten inloggen onder eigen persoonlijke inlogcode en daarna deze plek niet 
meer verlaten. Zorg er bij een mondeling examen voor dat het opnamebestand en de naam op het 
examen overeenkomen.  
 
Voor zover het geen organisatorische inlichtingen betreft, is contact tussen kandidaten onderling of 
tussen de kandidaat en de examinator niet toegestaan tijdens de toets. 
 
In het examenlokaal is roken, drinken en eten verboden. Tijdens het verblijf van de kandidaat in het 
examenlokaal dient communicatieapparatuur (mobiele telefoons, piepers, semafoons en dergelijke) 
uitgezet te worden. 
 
De kandidaat mag tijdens de toetsing het examenlokaal niet verlaten, tenzij met toestemming van de 
examinator. De examinator beslist waar de kandidaat heen kan gaan als hij/zij klaar is het met het 
examen (minimaal 15 minuten na de start van het examen) of dat de kandidaat moet wachten tot 
iedereen het examen heeft afgerond. 
 
Laatkomers worden niet meer toegelaten, tot uiterlijk 10 minuten voor het examentijdstip kan de 
kandidaat zich melden bij de examinator. 
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Proces-Verbaal invullen 
Na afloop van het examen heeft u als examinator maximaal 2 uur de tijd het Proces-Verbaal in te 
vullen. Heeft u dit één uur na afloop van het examen nog niet gedaan, krijgt u een herinneringsmail. 
Vult u het PV niet binnen 2 uur na afloop van het examen in dan wordt het PV automatisch 
afgekeurd.  
 
Taken examinator alternatief examen 
Meldt je een mondeling examen aan, dan gaat er automatisch een seintje naar SWB voor het 
toesturen van een ‘hardcopy’ examen op het juiste niveau. 
 
Examenregels 
* Zorg dat in het SSO systeem alle gegevens zijn ingevoerd. 
* Minimaal 14 dagen van tevoren in het SSO systeem aanmelden (eis). 
*  Kies het juiste niveau examen. 
* Examen alleen mogelijk na identificatie middels geldig identiteitsbewijs. 
* Persoonlijke bijzonderheden melden in de motivatie voor het alternatief examen. 
* Stilte vereist. Geen verstoringen: niet naar toilet en mobiele telefoon uit. 
* Een gecommitteerde kan examens bijwonen en maakt een rapport op van bevindingen. Een  
  examen kan vooraf stilgelegd worden als de omstandigheden bij voorbaat al niet kloppen. 
* Tot slot: Regels bij mondeling examen zijn idem aan die van schriftelijk en digitaal  
  (indien van  toepassing). 
* Met betrekking tot de kandidaat: 
  a.  Indien de kandidaat daartoe in staat is, kan hij/zij het juiste antwoord omcirkelen. 
  b.  Indien de kandidaat hier niet toe in staat is omcirkelt de examinator het antwoord dat de 
 kandidaat aangeeft.  
  c.  Begrijpt een kandidaat de examenvragen niet, dan mag de examinator de kandidaat 
  herinneren aan de E-learningvideo, maar mag de kandidaat absoluut niet in een bepaalde  
  richting duwen. 
*  Kunst als examinator: laat de kandidaat allereerst antwoordmogelijkheden wegstrepen,   
  die volgens hem/haar absoluut niet goed zijn. 
 
Examenverwerking 
* Bij het examen zit een examenblad. Het examen wordt door de examinator nagekeken en  
  hij/zij brengt de kandidaat op de hoogte van zijn/haar score (ook op het voorblad invullen). 
* Na het examen direct uitslag (80% van 40 vragen goed, 32 van de 40). 
* Na afname examen bespreking mogelijk. Correctie niet toegestaan.  
* De gegevens, zowel het ‘hardcopy’ examen als het antwoordenblad en de digitale  
  geluidsopname worden binnen twee werkdagen teruggestuurd naar het Examenbureau van  
  SWB. Het digitale bestand mag per mail verstuurd worden. 
* Examenresultaat zichtbaar in het Digitaal Portfolio (mijnswb.nl). 
* Resultaten worden door SWB verwerkt en voor 5 jaar opgeslagen. 
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Competentieschema’s  
 

1. Inleiding 
 

1.1 Algemeen 

STICHTING CERTIFICERING SWB beheert alle competentieschema’s in het kader van de opleiding 
‘Start Veilig’. STICHTING CERTIFICERING SWB voert de beoordeling van de gemaakte examens uit 
waarmee tot uiting kan worden gebracht dat de bekwaamheid van de persoon voldoet aan de 
minimalen eisen. Bij een positief resultaat zal er door STICHTING CERTIFICERING SWB als beslisser 
het bewijs van deelname waarvoor examen is gedaan uitgegeven worden.  
 
 

2. Schema’s 

2.1  Competentieprofiel ‘Start Veilig’ 

Binnen ‘Start Veilig’ zijn er verschillende trainingen die doorlopen worden, deze zijn onderverdeeld in 
verschillende niveaus. 
 
 

Hoofdcategorie Subcategorie Niveau Code Schema 

‘Start Veilig’ Training 1 + Training 
2 
 

Start Veilig A  CERT-SVA-
yyyymmdd-VolgNr  

SV 

Start Veilig B CERT-SVB-
yyyymmdd-VolgNr  

SV 

Start Veilig C CERT-SVC-
yyyymmdd-VolgNr  

SV 

 
Verder is er na het positief afronden van Training 1 +  Training 2 een specialisatie per branche 
mogelijk. Deze specialisatie is bedoeld voor een naadloze aansluiting op de werksituatie van de 
kandidaat. Dit wordt niet meegenomen tijdens het examen. De resultaten per kandidaat zullen op de 
site www.mijn swb.nl aangegeven worden, hierop kan ingelogd worden met behulp van de gegevens 
die vermeld zijn op de ‘Start Veilig’ pas. 
 
‘Start Veilig’ A 
Met het opleidingsniveau ‘Start Veilig’ A wordt het niveau van de teksten aangeduid, de inhoud van 
de lesstof is bij alle drie de niveaus (A,B en C) hetzelfde. Het niveau van de teksten van ‘Start Veilig’ A 
is te vergelijken met groep 5/6. 
 
‘Start Veilig’ B 
Met het opleidingsniveau ‘Start Veilig’ B wordt het niveau van de teksten aangeduid, de inhoud van 
de lesstof is bij alle drie de niveaus (A,B en C) hetzelfde. Het niveau van de teksten van ‘Start Veilig’ B 
is te vergelijken met groep 7/8, onderbouw vmbo en mbo niveau 1. 
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‘Start Veilig’ C 
Met het opleidingsniveau ‘Start Veilig’ C wordt het niveau van de teksten aangeduid, de inhoud van 
de lesstof is bij alle drie de niveaus (A,B en C) hetzelfde. Het niveau van de teksten van ‘Start Veilig’ C 
is te vergelijken met de bovenbouw vmbo, onderbouw havo/vwo en mbo niveau 2/3. 

 
2.2  Theorie examen ‘Start Veilig’ 

 
Competenties: 
 
A = VSO              
A1 Je gebruikt materialen en gereedschappen op de juiste manier    
A2  Je beschermt jezelf door dragen PBM's       
A3 Je let op veiligheid van derden       
A4 Je werkt volgens de regels over veiligheid en milieu die in het (stage) bedrijf gelden  
A5  Je herkent onveilige situaties en reageert op de juiste manier    
A6 Je meldt onveilige situaties of handelingen aan je collega(‘s) of werkgever    
A7 Overzichtelijk houden van je werkplek      
         
B = MBO niveau 1         
B1 Werken conform veiligheidsvoorschriften      
B2  Veilige en voorgeschreven wijzen gebruiken hulmiddelen     
B3 Werkt veilig en let op veiligheid van anderen      
B4 Werkplek is veilig        
B5 Veilig met materialen en middelen omgaan      
B6 Werkt op arbo voorgeschreven manier      
B7 Assistent zelf verantwoordelijk toepassen veiligheidsinstructies    
B8 Veiligheidsbewustzijn is van belang       
B9 Beveiligingsmiddelen gebruiken (PBM's)       
         
C = MBO niveau 2         
 Extra competenties boven niveau 1       
C1 Signaleert wanneer de veiligheid van de organisatie in geding is en alarmeert   
C2 Waarborgen veilige situatie       
C3 Kennis arboregels        
C4 Verwachting van veilig werkgedrag       
C5 Kent eisen veilig omgaan met gevaarlijke stoffen en gereedschappen   
 

2.3  Het theorie-examen en de daarbij behorende cesuur. 

Het examen wordt afgenomen via E-learning, of als alternatief examen (mondeling/schriftelijk) en 
bestaat uit 40 meerkeuzen vragen op basis van de competenties omschreven in dit document. 
De maximale tijd om het examen af te leggen bedraagt 60 minuten. 
 

2.4   Cesuur 

De maximale waardering voor de meerkeuzevragen is 40 punten. Dit wordt vooraf in een introfilmpje 
voor het examen uitgelegd. Een kandidaat is geslaagd indien hij/zij 32 punten (80%) of meer heeft 
behaald. Het resultaat wordt in een voldoende/onvoldoende tot uiting gebracht.  
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2.5  Examinator 

Binnen examinator training ‘Start Veilig’ zijn er de verschillende subcategorieën die doorlopen 
worden.  
 
 
 

Hoofdcategorie Subcategorie Code Schema 

Examinator ‘Start 
Veilig’ 

Examenprocedure CERT-EC-yyyymmdd-
VolgNr 

EC 

E-learning 

Examenprotocol 

 

2.6  Trainers 

 
 

Hoofdcategorie Basisprogramma Praktijkopleider Code Schema 

‘Start Veilig’ Trainer  Lesstof ‘Start Veilig’ 
Training 1 + Training 2 

Lesstof ‘Start Veilig’ 
Training 1 + Training 2 

CERT-TC-
yyyymmdd
-VolgNr 

TC 

Ondersteunen van E-
learning, aan de hand 
van de handleiding 

Ondersteunen van  
E-learning, aan de hand 
van de handleiding 

 RIEsicotoer 

 Uitwerken onderwerp 
Methodische Veiligheid 
Bewustwording  

 

3.   Examenprotocol 
 
Het SWB examenprotocol is onlosmakelijk van toepassing op het van toepassing zijn de certificatie 
schema. 

3.1  SWB centrale itembank en examenversies 

De SWB Centrale Itembank is operationeel onder verantwoordelijkheid van de SWB Centrale 
Examencommissie. Alleen examens die vanuit de itembank zijn verstrekt, zijn voor het behalen van 
een SWB ‘Start Veilig’ bewijs van deelname geldig.  
Examens vanuit de SWB Centrale Itembank bevatten altijd een instructie voor de examinatoren. 

3.2  Normen voor slagen en afwijzen 

De 80% normering is geborgd in het E-learningsysteem maar geldt ook voor alternatieve examens. 
Kandidaten krijgen een voorlopige uitslag na afloop van hun examen. Het Proces-Verbaal wordt 
bekeken: 
1. Het Proces-Verbaal wordt goedgekeurd, geslaagde kandidaten ontvangen hun persoonspas.  
2. De Stichting concludeert dat er aanleiding is om contact op te nemen met de desbetreffende 
examinator over het ingevulde Proces-Verbaal. Maatregelen zijn beschreven in lid 9 van Artikel 10 
Examinatoren.   
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3.3  Waardering resultaat 

Kandidaten die geen voldoende hebben behaald, hebben recht op twee herexamens op het laagste 
niveau. 
 
 

4.  Processen ‘Start Veilig’ 

4. 1  Personen ‘Start Veilig’ 

De examinering van personen geschiedt onder toezicht van een gecertificeerd examinator en zal 
bestaan uit een theorie examen. Dit examen zal afgenomen worden aan de hand van E-learning of 
alternatief examen.  
 

4.2  Herexamen 

Na het behalen van een onvoldoende resultaat kan een kandidaat maximaal 2 keer herexamen doen 
op het laagste niveau. Mocht de kandidaat niet slagen voor één van de drie examen mogelijkheden 
dan adviseren wij om een andere examenvorm te kiezen (mondeling/schriftelijk) of Basis SWB aan te 
bieden. 
 

4.3  Verlenging bewijs van deelname personen 

Na het behalen van een positief resultaat is het bewijs van deelname vijf jaar geldig, onder 
voorbehoud dat ontwikkelingen via E-learning moeten worden gevolgd. Uiterlijk drie maanden voor 
het verlopen van het bewijs van deelname dient opnieuw een toets te worden afgelegd.  
 

4.4  Geldigheidsduur van het bewijs van deelname 

De geldigheidsduur van het bewijs van deelname is maximaal vijf (5) jaar of zoveel korter als blijkt 
dat de kandidaat niet meer aan de eisen van de opleiding voldoet. Dit kan blijken uit het niet naleven 
van de bijscholing die wordt aangeboden aan de kandidaat.  
 

4.5   Geldigheidscondities  

Het bewijs van deelname is geldig gedurende 5 jaar. Mocht de kandidaat echter aantoonbaar niet 
meer over de gewenste kennis beschikken dan kan het bewijs van deelname ingetrokken worden 
door STICHTING CERTIFICERING SWB. Ook bij het niet naleven van de gestelde tussentijdse 
toetsmomenten zal het bewijs van deelname ingetrokken worden.  
Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat om zich aan te melden voor deze tussentijdse 
toetsen en  met een positief resultaat af te ronden.  
 

4.6   Uitvoering verlenging bewijs van deelname  

Voorwaarde voor de verlenging van het bewijs van deelname is het in bezit zijn van een geldig ‘Start 
Veilig’ bewijs.  
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4.7  Invulling verlenging bewijs van deelname personen  

Verlenging bewijs van deelname kan als volgt worden ingevuld: 
- Indien de beslissing valt binnen twee maanden voor de vervaldatum, dan is de vervaldatum 

tevens de ingangsdatum van het hernieuwde bewijs. 
- Indien minimaal drie maanden voor het verlopen van het bewijs de verlenging met goed 

gevolg is afgelegd, dan blijft de oorspronkelijke certificatie datum gehandhaafd.  
 
Mocht de kandidaat niet tijdig hebben deelgenomen dan zal het bewijs van deelname worden in 
getrokken en dient de kandidaat zich opnieuw in te schrijven voor het examen (de opleiding).  
 

5. Processen ‘Examinator’ 

De examinering van examinatoren geschiedt onder toezicht van een gecertificeerd examinator en zal 
bestaan uit een examen en de ondertekening van de autorisatie overeenkomst en het bijbehorende 
reglement. 
 

5.1  Examen examinatoren 

Na het behalen van een onvoldoende resultaat kan een kandidaat maximaal één keer herexamen 
doen. Deze herexamen mogelijkheid kan alleen benut worden binnen een half jaar na het maken van 
het eerste examen. Mocht de kandidaat niet slagen voor een van de twee examenmogelijkheden dan 
zal de kandidaat zich opnieuw in moeten schrijven voor de opleiding.  
 

5.2  Geldigheidscondities examinatoren gedurende de certificatieperiode  

Het bewijs is geldig gedurende drie jaar. Mocht de kandidaat echter aantoonbaar niet meer over de 
gewenste kennis beschikken dan kan het bewijs ingetrokken worden door de Centrale 
Examencommissie. Ook bij het niet naleven van de gestelde tussentijdse toetsmomenten zal het 
bewijs ingetrokken worden.  
Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat om deze tussentijdse toetsen met een positief 
resultaat af te ronden.  
 

5.3  Verlenging Examinatoren 

Voorwaarde voor de verlenging is het in bezit zijn van een geldig examinator bewijs van deelname. 
Na het behalen van een positief resultaat is het bewijs drie jaar geldig, Uiterlijk 3 maanden voor de 
afloop van het bewijs zal er opnieuw een toets moeten worden afgelegd. Mocht hieruit een negatief 
resultaat komen dan zal er binnen 3 maanden na het maken van de toets een herkansing 
plaatsvinden. Slaagt de kandidaat niet voor deze herkansing dan word het bewijs ingetrokken. Valt 
het positieve her-certificatie besluit voor de vervaldatum dan is de vervaldatum tevens de 
ingangsdatum van het nieuwe bewijs van deelname. Valt het positieve besluit na de vervaldatum van 
het bewijs dan is het toetsmoment de ingangsdatum van het nieuwe bewijs. 
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6. Processen Trainers 

6.1  Examen Trainers 

De examinering van trainers geschiedt onder toezicht van een gecertificeerd examinator en zal 
bestaan uit een theorie examen en een toetsing van de gemaakte RIEsicotoer. Het theorie-examen 
zal afgenomen worden aan de hand van E-learning,  schriftelijk of mondeling afhankelijk van de 
mogelijkheden op de locatie en het niveau van de kandidaat. De toetsing van de RIEsicotoer zal 
geschieden door een veiligheidskunde. De toetsing van Methodische Veiligheid Bewustwording 
(MVB) zal geschieden door de examinator van STICHTING CERTIFICERING SWB. 
De examencommissie bestaat uit de directeur/teamleider en/of de zorgcoördinator. De 
examencommissie bepaalt of de kandidaat een alternatief examen mag doen.  
 

6.2  Theorie examen 

Het theorie examen wordt afgenomen door het STICHTING CERTIFICERING SWB examenbureau aan 
de hand van E-learning of schriftelijk, dit examen is hetzelfde als aangegeven in het schema. Het 
examen zal afgenomen worden op het niveau ‘Start Veilig’ C.  
Het examen wordt afgenomen via E-learning en bestaat uit 40 meerkeuzen vragen op basis van de 
competenties omschreven in 2.2. 
 

6.3  RIEsicotoer 

De toetsing van de RIEsicotoer zal plaatsvinden door een gecertificeerde veiligheidskundige. 

 
6.4  Methodische Veiligheid bewustwording (MVB) 

De toetsing van MVB zou plaatsvinden door de directeur/ teamleider van de organisatie.  
Bespreekpunten moeten door de Trainer adequaat worden vertaald in de MVB methode 
Eigen werksituatie en praktijkervaringen inbrengen 

- Arbowetgeving 
- Eigen veiligheidsregels 
- Tips of adviezen van de collega's  
- Weten wie je kan helpen bij een hulpvraag? 
- Wat zie ik anderen doen? 
- Oplossing en/of acceptatie  
- Van regels naar afspraken 

    
Uitkomsten presenteren aan de collega’s.  
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6.5   Het theorie-examen en de daarbij behorende cesuur: 

 
Lees de volgende aanwijzingen goed door! 
 

Cesuur: 
Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen, er zijn daardoor maximaal 40 punten te behalen. Elk 
goed antwoord levert 1 punt op. Je bent geslaagd wanneer je 32 punten hebt behaald. Elke vraag 
heeft vier antwoordmogelijkheden. Daarvan is er één juist. 
 
Examentijd:      Benodigdheden: 

- 60 minuten    -  Examenvragen, kladpapier, potlood en gum 
 
Richtlijnen: 

- Controleer of er 40 vragen zijn 
- Geef het juiste antwoord aan door de letter vóór de vraag te omcirkelen 
- Gum een fout antwoord goed uit 

 
Een meerkeuzevraag wordt fout gerekend wanneer: 

- Het gekozen antwoord fout is 
- Er meer dan één antwoord is gegeven 
- Er geen enkel antwoord is gegeven 
- Er een letter (A, B, C of D) niet omcirkeld is, maar op een andere wijze gemarkeerd is 

 
Einde examen: 

- Plaats en/of controleer je naam bovenaan dit blad 
- Lever dit examen, en eventueel gebruikt kladpapier, in bij de surveillant. 

 

6.6  Normen voor slagen en afwijzen Trainers 
 

Waardering resultaat  
 
Het resultaat van het theorie-examen, beoordeling van de RIEsicotoer en de MVB wordt in 
voldoende/onvoldoende tot uiting gebracht. 
 
Kandidaten die voor het onderdeel theorie geen voldoende hebben behaald, hebben recht op twee 
herexamens. Hierbij gelden de eisen zoals gesteld in artikel 4.2.  
Kandidaten die voor het onderdeel RIEsicotoer geen voldoende hebben behaald, hebben recht op 
twee herexamens. Hierbij gelden de eisen zoals gesteld in artikel 4.2. Pas als alle drie de onderdelen 
(‘Start Veilig’, MVB en RIEsicotoer) voldoende zijn afgerond zal dit opgenomen worden in zijn/haar 
Digitaal Portfolio. 
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6.7  Geldigheid bewijs van deelname trainers 

Het bewijs van deelname van trainers is drie jaar geldig. 
 
Examen  
Na het behalen van een onvoldoende resultaat kan een kandidaat voor elk onderdeel maximaal 
twee keer herexamen doen. Deze herexamen mogelijkheid kan alleen benut worden binnen een 
half jaar na het maken van het eerste examen. Mocht de kandidaat niet slagen voor een van de drie 
examenmogelijkheden dan zal de kandidaat zich opnieuw in moeten schrijven voor de opleiding.  
 
Na het behalen van een positief resultaat is het bewijs drie jaar geldig, minimaal 3 maanden voor de 
afloop van het bewijs zal er opnieuw een toets moeten worden afgelegd. Mocht hieruit een negatief 
resultaat komen dan zal er binnen 3 maanden na het maken van de toets een herkansing 
plaatsvinden. Slaagt de kandidaat niet voor deze herkansing dan word het bewijs van deelname 
ingetrokken. Valt het positieve besluit binnen 3 maanden voor de vervaldatum dan is de vervaldatum 
tevens de ingangsdatum van het nieuwe bewijs. Valt het positieve besluit na de vervaldatum van het 
bewijs van deelname dan is het toetsmoment de ingangsdatum van het bewijs. 
 
Mocht de kandidaat niet tijdig hebben deelgenomen aan de verlenging voor zijn/haar bewijs dan zal 
het bewijs worden in getrokken en dient de kandidaat zich opnieuw in te schrijven voor het examen 
(de opleiding).  
 

6.8  Geldigheidscondities  

Voorwaarde is het in bezit zijn van een geldig bewijs van deelname van de trainersopleiding.   
 
Het bewijs van deelname is geldig gedurende 3 jaar. Mocht de kandidaat echter aantoonbaar niet 
meer over de gewenste kennis beschikken dan kan het bewijs ingetrokken worden door de Centrale 
Examencommissie. Ook bij het niet naleven van de gestelde tussentijdse toetsmomenten zal het 
bewijs ingetrokken worden.  
Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat om deze tussentijdse toetsen met een positief 
resultaat af te ronden.  
 
 

7.  Bewijs van deelname 

 
Verstrekking bewijs van deelname vindt plaats als aangetoond is dat voldaan is aan de 
vakbekwaamheidseisen zoals deze zijn vermeld in het van toepassing zijnde SWB certificatie schema. 
 

7.1  Voorwaarde bewijs van deelname houder 

STICHTING CERTIFICERING SWB is verplicht de bewijshouder schriftelijk te informeren over de regels, 
voorwaarden en procedures die verband houden met het bewijs. Na kennisneming door de 
kandidaat zal het document ondertekend moeten worden of voor akkoord aangeklikt binnen  
E-learning alvorens het examen gemaakt kan worden.  
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7.2   Register  

SWB kan in het SSO systeem zien welke bewijs van deelnames zijn gekoppeld aan de Digitale 
Portfolio’s van geslaagde kandidaten. 
 

8.  SWB en STICHTING CERTIFICERING SWB register bewijs van    
  deelname 

 

8.1   Opname in het register 

Nadat het Proces-Verbaal is goedgekeurd ontvangt de aanvrager binnen 10 à 14 werkdagen een 
SWB persoonspas. Dit document is het bewijsmiddel dat word voldaan aan de eisen.  
De gegevens van de deelnemer worden geregistreerd in het SWB personenregister.  

 
8.2    Verwijdering uit het register 

Onderstaand zijn de condities aangegeven voor de verwijdering uit het SWB register. Bewijs van 
deelname houders die niet voldoen aan de eisen die met het bewijs samenhangen, worden 
verwijderd uit het register. De volgende redenen kunnen leiden tot verwijdering uit het register: 

A. Het niet nakomen van verplichtingen jegens de Centrale Examencommissie; 
B. Het misbruik maken of laten maken van het bewijs van deelname; 
C. Het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens; 
D. Het ongeschikt blijken voor de uitoefening van de met het bewijs van deelname 

samenhangende beroepsvaardigheden; 
E. Het niet voldoen aan de eisen zoals geformuleerd onder verlenging bewijs van deelname. 

Deze condities zijn opgenomen in de overeenkomst tussen STICHTING CERTIFICERING SWB en de 
houder van het bewijs. 
 

9. Overige voorwaarde voor bewijshouders 
 
De houder van het bewijs dient misbruik van het bewijs door derden tegen te gaan en vermissing 
schriftelijk binnen 10 dagen aan STICHTING CERTIFICERING SWB te melden. 
 
De houder van het bewijs ‘Start Veilig’ is verplicht veranderingen van woonplaats en huisadres 
schriftelijk te melden aan STICHTING CERTIFICERING SWB. 
De houder van het bewijs ‘Start Veilig’ dient door derden tegen hem/haar ingediende klachten, die 
met de strekking van dit bewijs verband houden, te melden aan de Centrale Examencommissie die 
het betreffende bewijs heeft afgegeven. 
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10. Klachten en beroep 
 
Voor situaties met betrekking tot klachten en beroep wordt verwezen naar de procedure klachten 
bezwaar en beroep. 
 
Klachten en bezwaren 
Conform een door haar goedgekeurd reglement stelt STICHTING CERTIFICERING SWB een 
expertisecommissie in die is belast met de afhandeling van klachten/bezwaren. De leden van deze 
commissie worden door STICHTING CERTIFICERING SWB volgens de geldende criteria benoemd. 
 
 

 
 
 
 
 


