Examenreglement
Theorie-examen Ladingzekeren
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1 Samenstelling van het theorie-examen
1

Het theorie-examen Ladingzekeren is gebaseerd op de eindtermen en daarvan
afgeleide toetstermen. In onderstaand overzicht is voor elke eindterm het aantal vragen
en bijbehorend aantal punten opgenomen dat per toetsversie terugkomt in het theorieexamen.
Eindtermen

Aantal vragen

Aantal punten

per toetsversie

per toetsversie

veiligheidsmaatregelen toe te passen.

1

1

*

1

1

2 De kandidaat kan een laadplan opstellen.

1

1

3 De kandidaat kan een ladingzekeringsplan opstellen.

7

8

4

6

2

4

2

3

2

3

en kan deze methode toepassen in de praktijk.

7

7

Totaal

27

34

1 De kandidaat weet de algemene

4 De kandidaat kan een controle van sjormiddelen
uitvoeren.
5 De kandidaat begrijpt het belang van massatraagheid
en de versnellingscoëfficiënt.
6 De kandidaat begrijpt het belang van de
wrijvingscoëfficiënt en kan dit ook benoemen in
combinatie van materialen.
7 De kandidaat begrijpt wat neersjorren/neerbinden is en
kan deze methode toepassen in de praktijk.
8 De kandidaat begrijpt wat opsluiten en direct zekeren is

* We hebben een toetsterm toegevoegd over wetgeving omtrent ladingzekeren, Deze toetsterm past
niet bij een eindterm, maar is wel belangrijk om te behandelen in de theorietoets.

2

Het theorie-examen is uitsluitend beschikbaar in het Nederlands.

3

Het theorie-examen wordt digitaal afgenomen waarbij gebruik wordt gemaakt van
verschillende soorten werkvormen.

4

De examenvragen zijn niet openbaar en worden ook na afloop van een examen niet
openbaar gemaakt.

2 Organisatie van het theorie-examen
Aanmelding
Aanmelding voor het theorie-examen door de opleider geschiedt door middel van
inschrijving van de examenkandidaat in Remindo Toets. Hiervoor ontvangt de opleider
(eenmalig) een aanmeldlink.
Afname
1

De kandidaat legitimeert zich met een geldig identiteitsbewijs. Als zodanig worden
aangemerkt:
•

een paspoort

•

een rijbewijs

•

een Europees identiteitsbewijs

•

(indien van toepassing) een geldige werkvergunning

2

Indien een kandidaat niet in staat is een geldig identiteitsbewijs te tonen, wordt hem of
haar het recht tot deelname c.q. verdere deelname aan het examen ontzegd.
2

De examenkandidaat moet een kwartier voor aanvang van het examen op de in de
uitnodiging dan wel oproep vermelde locatie aanwezig zijn.

3

De examenkandidaat tekent de presentielijst af.

4

Indien een kandidaat te laat is voor het theorie-examen kan hij of zij, op voorwaarde dat
de toezichthouder dat toestaat, alsnog aan het examen deelnemen.

5

Het theorie-examen moet binnen 60 minuten worden afgerond.

Toezicht
1

Het theorie-examen staat onder toezicht van KIWA. Door deze instelling wordt
onaangekondigd toezicht uitgevoerd. Dit betekent dat op de opleidings- c.q.
examenlocatie aan een vertegenwoordiger van KIWA toegang verleend moet worden
tot het examen. Het toezicht moet onbelemmerd kunnen plaatsvinden.

2

De opleider stelt een toezichthouder beschikbaar. De toezichthouder blijft gedurende
het gehele examen aanwezig en zorgt voor de juiste gang van zaken tijdens het
examen.

Eisen aan de examenlocatie
Bij het afnemen van een examen op de opleidingslocatie dienen de volgende voorschriften
in acht genomen te worden:
•

Het examen vindt plaats in een afgesloten ruimte. De toegangsdeur wordt voorzien
van een aanduiding ‘Examen, niet storen’.

•

De examenlocatie heeft voldoende computers beschikbaar voor het aantal
aangemelde examenkandidaten; iedere kandidaat moet de beschikking hebben
over een eigen computer.

•

Elke examenlocatie moet in examenopstelling ingericht zijn, waarbij een minimale
tussenruimte van 0,75 m in acht genomen moet worden tussen de tafels onderling.
Indien er gebruik wordt gemaakt van tussenschotten tussen de tafels vervalt de
minimale eis van tussenruimte.

•

In de directe omgeving van elke examenlocatie mogen geen storende invloeden
(geluidsoverlast) optreden.

•

De ruimte moet voldoende geventileerd en geconditioneerd zijn.

•

Het examen mag uitsluitend worden gestart door een daartoe bevoegde
toezichthouder. Het is in geen geval toegestaan het eigen examen te starten.

•

De toezichthouder stelt voor aanvang van het examen vast dat de juiste kandidaat
het examen aflegt en kan daartoe zonodig om een legitimatiebewijs vragen.

•

De kandidaat levert alle persoonlijke bezittingen en elektronische apparaten (zoals
smartphone en horloge) in bij de toezichthouder. Deze worden tijdens het examen
op een afgesloten plaats opgeborgen en na het examen weer teruggegeven.

•

De kandidaat moet zich gedurende het verblijf op de examenlocatie voor, tijdens
en na het examen houden aan de instructies van de toezichthouder.

•

Kladpapier en pen worden door de toezichthouder ter beschikking gesteld. Een
rekenmachine is via het toetsafnamesysteem beschikbaar bij de vragen waarbij een
rekenmachine is toegestaan. De kandidaat mag dus geen eigen rekenmachine,
kladpapier of pen gebruiken.

•

Kladpapier (gebruikt én ongebruikt) moet na afloop ingeleverd worden bij de
toezichthouder. De toezichthouder dient gebruikt kladpapier te vernietigen.

3

•

De kandidaat doet zelfstandig examen. De toezichthouder praat niet met de
kandidaat, gaat niet naast de kandidaat zitten en kijkt niet mee op het scherm.

•

Eten en drinken tijdens het examen is niet toegestaan.

•

WC-bezoek tijdens het examen is niet toegestaan.

•

Bij constatering van overtreding van deze regels verliest de opleider het recht om
examens op locatie te mogen afnemen en wordt melding gedaan bij
Exameninstelling Transport en Logistiek Bespeak. Exameninstelling Transport en
Logistiek Bespeak zal deze melding behandelen als interne fraude.

3 Gedragsregels voor kandidaten
De toezichthouder is gerechtigd een kandidaat de (verdere) deelneming aan het examen
te ontzeggen, indien de kandidaat ter beoordeling van de toezichthouder:
•

aanstootgevend gedrag vertoont

•

blijkt geeft van dronkenschap en/of druggebruik

•

schade veroorzaakt

•

op onrechtmatige wijze deelneemt aan het examen

•

te laat op het examen is

•

frauduleuze handelingen verricht tijdens het examen

In deze gevallen wordt de kandidaat als niet geslaagd beschouwd. De kandidaat behoudt
de mogelijkheid om zich aan te melden voor een nieuw examen.

4 Beoordeling van het theorie-examen
Beoordeling
1

Om het certificaat Ladingzekeren te ontvangen moet de kandidaat een voldoende
halen voor het theorie-examen. Voorafgaand aan het theorie-examen moet er tijdens
de opleiding een praktijkopdracht worden uitgevoerd die met een voldoende
beoordeeld moet worden1.

2

Indien beide onderdelen met een voldoende zijn afgesloten wordt een certificaat
Ladingzekeren uitgegeven. De geldigheidsduur van het certificaat is 5 jaar. Indien één
van de onderdelen met een onvoldoende wordt beoordeeld wordt er geen certificaat
afgegeven.

3

Als een kandidaat niet komt opdagen bij het examen betekent dit automatisch een
onvoldoende. De opleider kan desgewenst een nieuw examen inplannen. De
annuleringsvoorwaarden zijn te vinden in artikel 8 van het contract.

Cesuur
Het theorie-examen Ladingzekeren bestaat uit 27 vragen waarmee maximaal 34 punten
kunnen worden behaald. De kandidaat is geslaagd voor het theorie-examen indien er een
voldoende (5,5) is behaald. De cesuur van het theorie-examen is vastgesteld op 66%. Dit
betekent dat de kandidaat minimaal 23 punten moet behalen voor een voldoende.

1

Dit past binnen het Raamwerk Nascholingscursussen code 95. Het slagen of zakken voor de

praktijkopdracht en het theorie-examen heeft géén invloed op het meetellen van de uren
voor de nascholing.

4

5 Uitslag van het theorie-examen
1

Na het maken van het theorie-examen ziet de kandidaat direct of hij het examen heeft
gehaald. Dit is een voorlopige uitslag. Hij ontvangt ook een e-mail waarin het
(voorlopige) resultaat wordt benoemd.

2

Bij het behalen van een voldoende resultaat ontvangt de kandidaat binnen 72 uur per
e-mail de definitieve uitslag en het certificaat Ladingzekeren. Het verstrekken van een
certificaat vindt (eenmalig) plaats als het theorie-examen Ladingzekeren met goed
gevolg is afgelegd.

6 Hertoetsing
1

Een kandidaat kan uiterlijk 6 maanden na het behalen van een voldoende resultaat
voor zijn praktijkopdracht herexamen doen voor het theoriegedeelte.

2

Het theorie-examen kan maximaal twee keer worden herkanst. Bij onvoldoende
resultaat van de tweede herkansing dient de opleiding inclusief examen opnieuw te
worden gevolgd.

3

Bij herexaminering gelden de algemene regels betreffende de examenorganisatie,
afname en de uitslag.

7 Bezwaar
1

Als een kandidaat het niet eens is met de gang van zaken tijdens het examen en/of de
examenuitslag, dan kan hij hierover bezwaar indienen bij de opleider.

2

De bewaartermijn van het examenwerk is maximaal een half jaar. De bewaartermijn
gaat in op de dag van het bekend worden van de uitslag van het examen.

5

