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1. Doelstelling en status
Dit reglement beschrijft de minimale eisen omtrent samenstelling, aanstelling, functioneren, taken en verantwoordelijkheid van de Ascert Examencommissie.
2. Samenstelling en deskundigheid
De Ascert Examencommissie bestaat uit minimaal 4 leden en is samengesteld uit vertegenwoordigers
van:
- deelnemende certificatie-instellingen persoonscertificatie
- inhoudelijk deskundigen uit het werkveld asbest.
Zij dienen tezamen aantoonbare kennis en deskundigheid te bezitten op het gebied van:
• asbestinventarisatie en -verwijdering,
• de van toepassing zijnde regelgeving,
• de toetsing en certificatie van personen,
• onderwijs en didactiek.
Deskundigheid:
- Minimaal één persoon heeft aantoonbaar minimaal drie jaar toetstechnische ervaring met theorie- en
praktijkexamens.
- Minimaal één persoon heeft aantoonbaar minimaal drie jaar werkervaring in het asbestwerkveld.
- Minimaal één persoon heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar onderwijskundige/ didactische expertise op
het gebied van asbestverwijdering en is momenteel in die hoedanigheid werkzaam.
3. Benoeming
De leden worden benoemd op basis van hun deskundigheid en benoeming vindt door het bestuur Ascert
op voordracht van het CCvD plaats.
Het bestuur benoemt een voorzitter van de Ascert Examencommissie.
De Ascert Examencommissie kan buitenstaanders voordragen aan het CCvD als adviseur, waarbij
steeds rekening gehouden wordt met de aantoonbare deskundigheid. Het secretariaat wordt verzorgd
door het Bureau Ascert.
Indien een der leden het lidmaatschap beëindigt en het ledental van de Ascert Examencommissie minder
dan 3 is, draagt het bestuur Ascert zorg voor de invulling van de vacature binnen 3 maanden nadat de
vacature is ontstaan, met inachtneming van de ontvallen deskundigheid.
4. Taakomschrijving Ascert Examencommissie
Tot de taken van de Ascert Examencommissie behoren
- Het ( laten) ontwikkelen van items, open vragen en praktijkopdrachten t.b.v. de Ascert itembank;
- Het vaststellen van de items, open vragen en praktijkopdrachten en het vrijgeven daarvan voor
opname in de Ascert Itembank;
- Het onderhouden van de Ascert itembank (mede) op basis van
* uitgevoerde analyses op de in examens gebruikte items, open vragen en praktijkopdrachten en
* door kandidaten gemaakte opmerkingen en ingediende bezwaren;
- Het jaarlijks vervangen van tenminste 5% van de gebruikte items, open vragen en
praktijkopdrachten;
- Het op- en samenstellen van de examens t.bv. de Ascert itembank;
- Het beheer van de itembank en de itemvragen
- De evaluatie van de analyseresultaten;
- Het doen van voorstellen voor aanpassing van de Ascert Itembank;
- Het beoordelen en vrijgeven van theorievragen en praktijkopdrachten voor de Ascert Itembank;
- Het behandelen van bezwaren van examenkandidaten voorzover het de inhoud van de examens
betreft;
- De jaarlijkse rapportage aan de werkkamer persoon.
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5. Zittingstermijn en bijeenkomsten
De zittingstermijn van de leden van de Ascert Examencommissie is 4 jaar met een optie tot verlenging
van wederom 4 jaar. De Ascert Examencommissie komt ten minste 4x per jaar bijeen.
Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt.
6. Geheimhouding
De leden van de Ascert Examencommissie verklaren geheimhouding ten aanzien van alle
examenaangelegenheden in de ruimste zin des woords en meer in het bijzonder ten aanzien van de
beslotenheid van de examens.
7. Besluitvorming
De Ascert Examencommissie besluit op basis van consensus.
Indien geen consensus wordt bereikt, wordt het onderwerp in de eerstvolgende vergadering van de
Ascert examencommissie geagendeerd. In dat geval wordt besloten bij meerderheid van stemmen.
8. Goedkeuring
Het CCvD dient dit reglement goed te keuren en vast te stellen.
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