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DEELREGLEMENT 

Inspectie Persoonlijke Valbeschermingsmiddelen (IPVM) 

Algemeen 

 Om voor een certificaat in aanmerking te komen moet de kandidaat een
score van minimaal 60% voor zowel het theorie-examen als het

praktijkexamen behalen.

 De verdeling van de score is in overeenstemming met de taxonomie en de

percentages die vermeld staan op de toetsmatrijs.

 Tijdens het gehele examen is “digitale”vastlegging niet toegestaan.

Toezichthouder 

 Het theorie- en praktijkexamen wordt afgenomen door een door de 
examenorganisatie aan de Certificerende Instelling (CI) voorgedragen en 
door de CI geautoriseerde toezichthouder/examinator/beoordelaar.

Theorie-examen 

 De tijdsduur van het theorie-examen “Inspectie Persoonlijke

Valbeschermingsmiddelen” is 60 minuten en wordt schriftelijk afgenomen.

 Het examen bestaat uit 35 meerkeuze vragen. Deze moeten geselecteerd
zijn uit een door de Examencommissie goedgekeurde itembank.

 Het examen is in overeenstemming met de taxonomie en de percentages
die vermeld staan in de eindtermen 1 tot en met 6.

 Alle vragen moeten met een blauwe of zwarte pen worden beantwoord.

 Gebruik van een correctiemiddel is niet toegestaan.

Praktijkexamen 

 De tijdsduur van het praktijkexamen “Inspectie Persoonlijke
Valbeschermingsmiddelen” is 2 x 60 minuten.

 Het examen bestaat uit het inspecteren van twee examen sets IPVM.
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 Elk set bestaat uit 6 onderdelen. De te inspecteren sets worden
geselecteerd uit de door de Examencommissie goedgekeurde opdrachten.

 Elke kandidaat moet één set krijgen waar één onderdeel in zit dat goed is.

 Het aantal tekortkomingen per onderdeel kan varieëren van 0 bij
goedgekeurd tot maximaal 4 bij afkeur.

 Het praktijkexamen wordt door elke kandidaat individueel uitgevoerd.

 Elke kandidaat wordt individueel beoordeeld.

 Alle sets hebben evenveel afwijkingen met een maximale tolerantie van

+/- 1.

 Puntenverdeling:
0 afwijkingen + eindoordeel = 0+5 = 5 punten. 
1 afwijking    + eindoordeel = 1+4 = 5 punten. 

2 afwijkingen + eindoordeel = 2+3 = 5 punten. 
3 afwijkingen + eindoordeel = 3+2 = 5 punten. 

4 afwijkingen + eindoordeel = 4+1 = 5 punten. 

 Meer dan 2 x 0 op 12 onderdelen = gezakt (knock-out)

 Totaal kan de kandidaat een maximale score halen van 60 punten voor 2

sets met elk 6 onderdelen.

 Om te slagen moet men minimaal 36 punten scoren.

 Tijdens het praktijkexamen mag de kandidaat alle schriftelijk beschikbare

documentatie gebruiken.

 Tijdens het examen dient de kandidaat uitsluitend gebruik te maken van

pen en papier.


