Algemeen

Algemeen

Algemeen

Algemeen

Algemeen

Algemeen

Algemeen

v.Oosten

EcO2

Oldenbroek

v.Oosten

EcO2

EcO2

Reaktie

broek

Algemeen

Opleiding

Algemeen

Algemeen

Algemeen

Algemeen

Algemeen

Algemeen

Algemeen

(bijv.
Gezondheid)

(bijv. B 4)

Olden-

Onderdeel

Nr

Naam
indiener
comment
aar

3

2

1

De opleidingseisen zijn nu veel te zwaar aangezet.

Indien wij een gecertificeerd traject wensen is het
van belang om een certificeerder in een vroeg
stadium erbij betrekken om alle begrippen duidelijk
te omschrijven

Eenvoudiger opzet. En opzet voor

Certificeerder erbij betrekken.

Vaststellen wat te doen bij behaalde opleidingen
in het buitenland?

En zijn hun opleidingen ook in Nederland geldig?

De eindtermen zullen worden
aangepast

Eindtermen duidelijker specificeren

De eindtermen zullen worden

Nog niet besproken

Buitenlandse
gasmeetdeskundigen
moeten aan Nederlandse
eisen voldoen

De eindtermen zullen worden
aangepast op basis van
discussie tijdens vergadering
26 november 2010

Eindtermen duidelijker specificeren

Nederlands / Engels moet beheerst worden in
woord en geschrift?

Zie hierboven

Zie hierboven

Na discussie hierover op 26
november 2010 is besloten
om voor de vergadering in
feb 2011 het volgende op te
stellen: definitie en
eisen/bevoegdheden
gasmeettechnicus en
gasmeetdeskundige

Tijdens vergadering op 8
oktober 2010 is besloten om
onderscheid te maken in 2
niveaus.

Opmerkingen secretariaat
(deze kolom hoeft u niet in te
vullen)

6

Geen verdeling, 1 functie gasmeetdeskundige

Geen verdeling in twee gradaties, maar slechts
één functie meetdeskundige.

Geen verdeling in twee gradaties, maar slechts
één functie meetdeskundige

Voorgestelde wijziging

5

Met het oog op buitenlandse meters actief in
Nederland; welke taal moet er beheerst worden.

Eindtermen zijn niet duidelijk omschreven
waardoor verwarring kan ontstaan. Wat is bv. het
verschil tussen: “Kent de begrippen” , “Is op de
hoogte van” en “Heeft de kennis van het begrip”

Eindtermen te vaag, bijv. 'Is in staat visuele
inspectie uit te voeren' . Veel van de genoemde
termen zijn niet ingekaderd.

Verdeling gradaties; welke verdeling ga je maken
tussen de mensen die nu al een ‘erkende’
opleiding hebben.

Verdeling in meetdeskundige en meettechnicus

Meerdere gradaties gasmeetdeskundige:
meettechnicus en meetdeskundige

Knelpunt/commentaar

4
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A1

A2

A2

B6

E18

F20 en
F21

H23

FENEX

FENEX

M.
Bakker

M.
Bakker

FENEX

M.
Bakker

Praktijk

Ontgassing
slocatie

Ontgassing
stechnieken

Meetfouten

PBM

Wet- en
regelgeving

Wet- en
regelgeving

begrippen

Uitleg basis

(bijv.
Gezondheid)

(bijv. B 4)

Brinkman

Onderdeel

Nr

Naam
indiener
comment
aar

3

2

1

Ik deel mening van de heer Oldenbroek dat
sommige zaken erg vaag zijn. Is in staat om
visuele inspectie uit te voeren kan ook uitgelegd
worden dat cursist niet blind mag zijn.

Kent het begrip kruisgevoeligheid staat geen
kruisje bij Kunnen toepassen. Ik denk dat een
meetdeskundige het wel zou moeten kunnen
toepassen, en dan bedoel ik de keuze van
meetapparatuur als je weet dat er sprake kan zijn
van kruisgevoeligheid. Dit maakt nu juist het
verschil tussen technicus en deskundige

Laatste 2 punten zijn alleen voor Meetdeskundige.
Maar een meettechnicus moet toch ook met
maskers/ademluchttoestel kunnen werken?

Weten hetgeen de organisaties PGIC, KAGO, NEN
betekenen op het vlak van gassen in containers

Begrijpt de werking van de … databank
grenswaarden SER

Is in staat chemiekaarten te interpreteren

Als dit voorstel wordt uitgevoerd, voldoet niemand
aan de eisen. Verder vragen wij ons af wie een en
ander moet gaan beoordelen en aan welke eisen
deze toezichthouder moet voldoen. Ons gevoel is
dat met name het praktijkgedeelte van de opleiding
het struikelblok is. Op welke wijze dienen de
opleiders de praktijk aan te leren en met welke
instrumenten?

Knelpunt/commentaar

4

5

De eindtermen zullen worden
aangepast
Zou ook volledig voor meetechnicus moeten
gelden. Bovendien zou het niet alleen moeten
gaan omtrent kennis van ‘mogelijkheden’, maar
tevens van de eisen (afstandseisen, afscherming
en signalering, vergunningverplichting, opvangen
gassen mbv koolstoffilters).

De eindtermen zullen worden
aangepast

De eindtermen zullen worden
aangepast

Rood kruisje zetten bij “kunnen toepassen”.
Alternatief is om bij H Praktijk dit duidelijk te
benoemen.

Duidelijk beschrijven in cursus/NTA

De eindtermen zullen worden
aangepast

De eindtermen zullen worden
aangepast

De eindtermen zullen worden
aangepast

De eindtermen zullen worden
aangepast

aangepast

Opmerkingen secretariaat
(deze kolom hoeft u niet in te
vullen)

6

Rode tekst zwart maken (of te wel, geldt voor
meettechnicus en voor meetdeskundige)

PGIC en KAGO weglaten.

Dient ook de theorie te begrijpen en te kunnen
toepassen.

Overbrengen naar eisen gasmeetdeskundige

praktijkonderricht.

Voorgestelde wijziging
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Onderdeel

(bijv.
Gezondheid)

Nr

(bijv. B 4)

Naam
indiener
comment
aar

3

2

1
Knelpunt/commentaar

4

5
Voorgestelde wijziging
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Opmerkingen secretariaat
(deze kolom hoeft u niet in te
vullen)

6

