Wijziging ADK examen per 1 juni 2021
Beste opleider c.q. opdrachtgever,
Per 1 juni 2021 is het gewijzigde certificatieschema voor Asbestdeskundige van
kracht (Certificatieschema ADK m.i.v. 01-06-2021).
Met ingang van dit certificatieschema is het examen voor ADK ook gewijzigd.
Hierbij zetten wij de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij:
✓
✓
✓
✓
✓

Examenlocatie
Varianten per doelgroep
Examentijd en cesuur
Examenreglement
Overgangsbepalingen in verband met deze wijzigingen

_________________
Examenlocatie
_________________

Examenlocatie:
Vanuit het oude certificatieschema ADK (01-04-2019 t/m 01-06-2021), bestond
het ADK examen uit een praktijk en theorie examen, waarbij de kandidaat voor
het praktijkexamen zelf voor een geschikte locatie moest zorgen.
Op basis van het nieuwe Certificatieschema ADK is dit (met name voor het
praktijkexamen) gewijzigd.
Voor het praktijkexamen hoeft de kandidaat niet meer zelf voor een locatie te
zorgen. Dit wordt nu afgenomen op een gesimuleerde praktijklocatie (op
bestaande examenlocaties).
Daarnaast kunnen het theorie- en praktijkexamen op dezelfde dag afgenomen
worden (dit hoeft dus niet meer ingepland te worden op 2 verschillende dagen).
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___________________

Varianten per
doelgroep
___________________

Varianten per doelgroep:
Met ingang van het nieuwe certificatieschema zijn ook de toepassingsgebieden
gewijzigd. Vanuit het oude schema waren er drie verschillende modules (ARBO
AI, ARBO AV of ARBO Milieu).
Met ingang van het nieuwe schema zijn deze modules gewijzigd in vijf
verschillende categorieën te weten:
a. categorie I: ADK Toezicht en Handhaven, inclusief monstername
b. categorie II: ADK Toezicht en Handhaven, exclusief monstername
c. categorie IIIa: ADK Procesverbetering en -bewaking Asbestinventarisatie
d. categorie IIIb: ADK Procesverbetering en -bewaking Asbestverwijdering
e. categorie IV: ADK Procesuitvoering
f. categorie V: ADK Organisatie en/of coördinatie
Het examen kan bestaan uit een theorie- en een praktijkexamen of uit alleen
een theorie-examen. In onderstaande tabel zijn de varianten per doelgroep
weergegeven.
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Bij aanmelding voor het examen moet duidelijk worden aangegeven welk
examen (Categorie) iemand wil afleggen.
___________________

Examentijd en cesuur

Examentijd en cesuur:
In onderstaande tabel zijn per variant het aantal vragen en de onderdelen
opgenomen:

___________________

Het theorie-examen duurt maximaal 90 minuten.
Een kandidaat is geslaagd voor de theorietoets als hij/zij ten minste 68% van het
te behalen aantal punten heeft behaald.
Het praktijkexamen duurt maximaal 90 minuten.
Het praktijkexamen kan uit één of meerdere praktijkopdrachten bestaan.
Een kandidaat is geslaagd voor het praktijkexamen als hij/zij ten minste 70% van
de te behalen punten heeft gehaald en geen fatale fout heeft gemaakt.
___________________

Examenreglement

Examenreglement:
Op het nieuwe certificatieschema ADK is een nieuw examenreglement van
toepassing: de SCa 512.

___________________
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___________________

Overgangsbepalingen
in verband met
wijzigingen
___________________

Overgangsbepalingen in verband met deze wijzigingen:
In het nieuwe certificatieschema ADK (artikel 18) staan de overgangsregelingen
vermeld.
Omdat opleiders tijd nodig hebben om hun opleidingen aan te passen aan de
wijzigingen, zijn er (in afwijking op de overgangsregeling die in het nieuwe
schema zelf vermeld staan), afspraken gemaakt voor een overgangsperiode tot 1
september a.s.:
➢ Kandidaten die nog de opleiding volgen op basis van het huidige (oude)
schema, kunnen nog tot uiterlijk 1 september 2021 de actuele (oude)
examens afleggen (eisen voor praktijkexamen zijn dan ook o.b.v. het oude
schema);
➢ Kandidaten die in de periode tot 1 september 2021 al een opleiding kunnen
volgen op basis van het nieuwe ADK schema, kunnen vanaf 1 juni 2021 één
van de op het nieuwe schema gebaseerde examens afleggen;
Indien de kandidaat een opleiding volgt, is het belangrijk om bij de opleider te
informeren wat de mogelijkheden zijn met ingang van 1 juni 2021 en voor welke
specifieke opleiding van ADK u zich kunt aanmelden.
Kandidaten die geen opleiding volgen kunnen zich gelijk aanmelden voor het
nieuwe ADK examen.

Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, dat kunt u uiteraard
contact met ons opnemen.
Email: asbestexamens@ibex.nl
Tel: 088 – 998 3034
www.ibex.nl
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