DEELREGLEMENT CertoPlan B.V.
Onderhoud Blusmiddelen
1. Onderhoudsdeskundige Blusmiddelen (ODB)

Dit reglement vormt een aanvulling op het “Raamreglement Examens” van
CertoPlan B.V. en moet dan ook in samenhang met dat reglement worden gelezen.
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INLEIDING
Dit deelreglement Onderhoudsdeskundige Blusmiddelen vormt een aanvulling op het "Raamreglement
Examens". In het raamreglement examens zijn de bepalingen opgenomen die gelden voor alle examens van
CertoPlan B.V.. In dit deelreglement Onderhoudsdeskundige Blusmiddelen zijn alleen die onderwerpen
opgenomen die specifiek zijn voor de examens op het gebied van Onderhoudsdeskundige Blusmiddelen.
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
§ Blustest
Certificaat, afgegeven door het opleidingsinstituut, waarop vermeld staat dat men met voldoende resultaat
deelgenomen heeft aan de training met de volgende brandblusmiddelen:
Koolzuurblusser, schuimblusser, brandslanghaspel en ABC-poederblusser (Brandklassen A, B, C en F).
§ Deelreglement
Aanvulling op het "Raamreglement Examens". In het deelreglement zijn alleen die onderwerpen
opgenomen die specifiek zijn voor het genoemde examen.
§ Eind- en toetstermen
Beknopte omschrijvingen van de kennis, inzichten en vaardigheden waarover een examenkandidaat
minimaal zou moeten beschikken.
§ Examencommissie
Een door CertoPlan benoemde, onafhankelijke commissie welke de inhoud van het examen en de uitslag
van het examen bepaalt.
§ Examenonderdeel
Een sectie van het examen (meerkeuzevragen, open vragen, projectopdracht e.d.).
§ Examenopzet
De duur en wijze van een bepaald examenonderdeel.
§ Kandidaat
Hij of zij die voor het examen is ingeschreven.
§ ODB
Onderhoudsdeskundige Blusmiddelen.
§ Raamreglement
Het reglement waarin bepalingen zijn opgenomen die gelden voor het deelnemen aan examens van
CertoPlan B.V. en het verkrijgen van diploma's.
§ Toelatingseisen
Specifieke eisen waaraan een kandidaat moet voldoen om tot een examen te worden toegelaten
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Artikel 1.
Toegang tot examens
Een kandidaat is gerechtigd aan de examens deel te nemen als is voldaan aan het gestelde in artikel 8 van
het Raamreglement examens.
Artikel 2.
Examenopgaven
De kandidaat dient alle examendocumenten (inclusief eventueel gebruikt CertoPlan kladpapier) in te leveren.
Er mogen geen aantekeningen over documenten gemaakt worden en/of meegenomen worden.
Indien de examendocumenten niet (of niet compleet) worden ingeleverd kan het examen ongeldig worden
verklaard. Ook kunnen hieruit voortvloeiende kosten in rekening worden gebracht.
De kandidaat dient zijn/haar examennummer op alle examendocumenten te vermelden. Het is niet
toegestaan om de naam van de kandidaat te vermelden.
(Let op! Het vermelden van de naam op het examenmateriaal maakt het examen ongeldig).
Artikel 3.
Herexamen
Bij het examen Onderhoudsdeskundige Blusmiddelen blijft een voldoende voor een examenonderdeel
12 maanden geldig. Binnen deze periode kan er herexamen worden afgelegd.
(Let op! De geldigheidsduur van het certificaat blustest bedraagt 3 jaar na het behalen van het certificaat.)
Artikel 4.
Examenopzet
(zulks per examen ter beoordeling van de betreffende examencommissie)
Meerkeuzevragen
Praktijkopdracht
Blustest

32 vragen
4 onderdelen
certificaat blustest

40 minuten
65 minuten

Artikel 5.
Beoordeling examens
(zulks per examen ter beoordeling van de betreffende examencommissie)
Examenonderdelen die bestaan uit meerkeuzevragen worden beoordeeld aan de hand van een
beoordelingsmodel. Voor een voldoende cijfer (6 of hoger) moet minimaal het volgende percentage goede
antwoorden worden behaald: 75%
Meerkeuzevragen
Onderhoudsdeskundige blusmiddelen
Resultaat
in punten

75%

Cijfer
<=21
>=22
>=24
>=26
>=28
>=30
=32

4
5
6
7
8
9
10

CertoPlan - Deelreglement_ODB_CertoPlan__2.0.docx

4/6

juni 2015

Praktijkopdracht Onderhoudsdeskundige blusmiddelen
Resultaat
Bij geen onvoldoendes
Bij 1 - 2 onvoldoendes
Bij 3 - 4 onvoldoendes
Bij 5 - 6 onvoldoendes
Bij 7 - 8 onvoldoendes
Bij 9 - 10 onvoldoendes of bij 1 KO
Bij 11 of meer onvoldoendes of bij 2 of meer KO’s

Cijfer
10
9
8
7
6
5
4

3 of meer onvoldoendes op één onderdeel is 1 KO.
Een Kardinale Onvoldoende (KO) wordt toegekend wanneer een blusser/haspel onveilig wordt gecontroleerd
of onveilig wordt achtergelaten, en bij tijdsoverschrijding.
Artikel 6.
Vaststellen eindcijfers
(zulks per examen ter beoordeling van de betreffende examencommissie)
Om te slagen voor het examen en in aanmerking te komen voor het CertoPlan diploma gelden de volgende
normen:
Onderhoudsdeskundige blusmiddelen
Eindcijfer 6 voor ieder examenonderdeel en voldaan hebben aan de blustest (aantoonbaar door geldig
certificaat).
Artikel 7.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Aandachtspunten bij het praktijkexamen

Voor deelname aan het praktijkexamen is het verplicht om in het praktijklokaal veiligheidsschoenen te
dragen. Als u deze niet draagt, kunt u NIET deelnemen aan het praktijkexamen.
U onderhoudt de blusmiddelen conform de geldende normen / richtlijnen.
Het gereedschap voor het onderhoud is aanwezig op locatie.
Breekplaten en fiberringen mag u, zonodig, direct vervangen.
U dient te vertellen wat u doet. Wat u niet vertelt, wordt gezien als niet gedaan.
Bij het berekenen van het gewicht / druk dient u eerst aan te geven wat het
gewicht / druk moet zijn, alvorens u het gewicht / druk gaat vaststellen op de weegschaal / manometer.
U krijgt 65 minuten de tijd om 4 eenheden te onderhouden. De eenheden bestaan uit:
o een patroon blustoestel,
o een constant druk blustoestel,
o een brandslanghaspel,
o een verrijdbaar blustoestel.
De starttijd wordt vermeld op het examenformulier.
Als u het onderhoudsetiket op het blusmiddel plakt, mogen er geen handelingen meer worden
uitgevoerd.
Heeft u nog vragen? Stel deze dan a.u.b. voor aanvang van het praktijkexamen.
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Artikel 8.

Gebruik hulpmiddelen bij het examen

Het gebruik van mobiele telefoon, tablet, iPAD en dergelijke is bij GEEN ENKEL examenonderdeel
toegestaan!
Voor alle examens geldt dat CertoPlan de kandidaat voorziet van potlood (t.b.v. meerkeuzevragen) en/of
zwart schrijvende pen.
Onderhoudsdeskundige Blusmiddelen
Bij het examenonderdeel Meerkeuzevragen is alleen het gebruik van een eenvoudige, niet
programmeerbare rekenmachine toegestaan.
Bij het praktijkexamen zijn alle benodigde spullen op locatie aanwezig (zie ook artikel 7. in dit
deelreglement).
Artikel 9.
Slotbepaling
In zaken waarin in dit deelreglement niet is voorzien geldt het oordeel van CertoPlan. Afstemming met de
examencommissie zal zoveel mogelijk plaatsvinden. Van dit oordeel kan niet worden afgeweken.

Bijlage: eindtermen Onderhoudsdeskundige Blusmiddelen
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