DEELREGLEMENT
“INSPECTIE VAN ROLSTEIGERONDERDELEN” (IvRO)

Toezichthouder
Het theorie-examen wordt afgenomen door een door de examenorganisatie aan
de Certificerende Instelling (CI) voorgedragen en door de CI geautoriseerde
toezichthouder/ beoordelaar.
Theorie-examen
 Het theorie-examen “Inspectie van Rolsteiger onderdelen” duurt 30 minuten
en wordt schriftelijk afgenomen.
 Het examen bestaat uit 22 meerkeuzevragen. Deze moeten geselecteerd zijn
uit een door de Examencommissie goedgekeurde itembank.
 Het examen is in overeenstemming met de taxonomie en de percentages die
vermeld staan op de eindtermen 1 tot en met 3.
 Om te slagen voor het theorie examen moet de kandidaat minimaal een score
van 60% halen (minimaal 14 vragen goed).

Praktijkexamen
 De tijdsduur van het praktijkexamen “Inspectie van Rolsteiger onderdelen” is 2
x 30 minuten.
 Het examen bestaat uit het inspecteren van 2 sets rolsteiger onderdelen. Elke
set bestaat uit 5 opdrachten. De te inspecteren opdrachten worden
geselecteerd uit de door de CI Examencommissie goedgekeurde
opdrachten.
 Het praktijkexamen wordt door elke kandidaat individueel uitgevoerd.
 Elke kandidaat wordt individueel beoordeeld.
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Praktijkexamen (vervolg)
De volgende beoordelingscriteria voor praktijk zijn vastgesteld:
- Het maximaal aantal tekortkomingen per aangeboden opdracht wordt
vastgesteld op 4
- Het aantal tekortkomingen per opdracht kan variëren van 0 bij goedkeur
tot maximaal 4 bij afkeur of reparatie.
- Elke kandidaat krijgt per examen 2 sets van elk 5 opdrachten aangeboden.
- Voor elke opdracht kan de kandidaat maximaal 5 punten scoren.
- Voor elke foute waarneming gaat er 1 punt af per fout antwoord.
- Goedkeur zonder tekortkomingen is 5 punten.
- Afkeur met 1 tekortkoming is 4 punten voor afkeur en 1 voor
de tekortkoming is samen 5 punten.
- Afkeur met 2 tekortkomingen is 3 punten voor afkeur en 2 voor
de tekortkomingen is samen 5 punten.
- Afkeur met 3 tekortkomingen is 2 punten voor afkeur en 3 voor
de tekortkomingen is samen 5 punten.
- Afkeur met 4 tekortkomingen is 1 punt voor afkeur en 4 voor
de tekortkomingen is samen 5 punten.
- Idem zoals afkeur voor reparatie.
-

De punten waarop beoordeeld wordt, staan vermeld op de inspectielijst van
rolsteiger onderdelen.
Tijdens het praktijkexamen mag de kandidaat alle schriftelijk beschikbare
hulpmiddelen gebruiken.
Tijdens het examen dient de kandidaat uitsluitend gebruik te maken van een
pen en rolmaat.
Om te slagen voor het praktijkexamen, moet de kandidaat minimaal een
score van 60% behalen.

Eindresultaat
Een kandidaat is geslaagd indien hij voor beide examenonderdelen (theorie en
praktijk) voldoende resultaat heeft geboekt.
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