Faciliteren praktijkexamens door Stichting KAGO
Door de werkgroep opleidingen van het traject NEN/NTA is gevraagd naar een mogelijke opzet om de praktijkexamens
door Stichting KAGO te laten faciliteren. KAGO ziet daartoe goede mogelijkheden.
Voordeel is dat KAGO de kennis en kunde in huis heeft om praktijkexamens goed te kunnen beoordelen/examineren. Zij
doet dit in een onafhankelijke positie van de individuele opleidingscentra.
Vanwege de behapbaarheid stelt KAGO voor in eerste instantie 1 centrale examenlocatie te kiezen, welke, indien de
behoefte daar is, later uitgebreid kan worden naar een 2e locatie elders in den lande. KAGO stelt een (de-)breefing room
ter beschikking, cursisten komen daar in groepen bijeen die vooraf door het exameninstituut zijn aangemeld. Cursisten
dienen zich bij binnenkomst te legitimeren en het examen inschrijvingsbewijs te overhandigen. Daarna worden ze
klassikaal geïnformeerd over de uitvoering van het examen en de inrichting van de locatie. De examinator van KAGO zal
vervolgens individuele praktijkexamens afnemen op de praktijklocatie op werkelijke containers met echte lading en
gassen. Er wordt gebruik gemaakt van de apparatuur welke men ook tijdens de opleiding heeft leren te gebruiken.
Naast het doen van de metingen wordt ook gekeken naar de rapportage, aanpak, strategie en advisering en andere
gewenste punten zoals in de eindtermen gedefinieerd zijn.
De voorgestelde examenlocatie is GCN te Pernis, alwaar KAGO nabij gehuisvest is. KAGO zal er bij GCN op toezien dat er
voldoende containers van voldoende diversiteit aanwezig zijn en dat de persoonlijke veiligheid van de werknemers en
cursisten gewaarborgd is. KAGO zal met GCN kunnen overeenkomen dat hiervoor een deel van het terrein wordt
vrijgemaakt, zodat cursisten niet afgeleid/belemmerd worden. De KAGO-examinator zal zich vooraf vergewissen van de
werkelijke, door GCN gemeten, waarden zodat deze in de beoordeling kunnen worden betrokken. Cursisten die ook het
ontgassen moeten beheersen, kunnen daar ter plekke ook die benodigde vaardigheden in de praktijk ten uitvoer
brengen en deze kunnen getoetst worden, inclusief eventueel het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
KAGO zal op basis van het gekozen beoordelingssysteem een examenverslag per cursist uitbrengen aan het
exameninstituut. Hiervan zal ook dossiervorming plaatsvinden.
Het praktijkexamen staat onder toezicht van een gecommitteerde van het exameninstituut die er op toe ziet dat e.e.a.
procedureel goed verloopt, zodat er geen partijen kunnen worden benadeeld of bevoordeeld.
De examens kunnen, indien gewenst, door KAGO ook op een andere locatie afgenomen worden indien daar voldoende
praktijkcontainers met gassen voorhanden zijn en de locatie op beschikbaarheid vooraf door KAGO is getoetst en goed
bevonden, waarbij vooral gekeken wordt naar de veiligheid van alle betrokkenen en omgeving.
De kosten die KAGO moet maken, zullen per cursist worden doorbelast aan de nog vast te stellen partij(en).
Indien gewenst kan ook het theorieexamen door het exameninstituut in de KAGO ruimte worden gehouden,
bijvoorbeeld in de ochtend en kan aansluitend in de middag (na een lunch in het bedrijfsrestaurant) het praktijkexamen
worden afgenomen, hierdoor hoeft de cursist niet 2 keer af te reizen. Belangrijk is wel dat voor aanvang van het
praktijkexamen reeds vast staat dat de cursist voor de theorie is geslaagd. Is dit niet mogelijk dan zal e.e.a. tijdsmatig
verder uit elkaar moeten komen te liggen.
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