Examenprogramma

Examenprogramma SVS Inspecteur Spelen
1a.

Periode waar het examenprogramma betrekking op heeft
Dit examenprogramma is geldig vanaf 1-7-2016 voor onbepaalde tijd.

1b.

Wijzigingen examenprogramma
Eventuele (tussentijdse) wijzigingen in het examenprogramma, bijvoorbeeld vanwege
gewijzigde wet- en regelgeving, zullen via www.stichtingveiligspelen.nl en de Nieuwsbrief
SVS worden gecommuniceerd. Een half jaar na publikatie van de wijzigingen zal de
inhoud van de examens op het nieuwe examenprogramma afgestemd zijn. Zodoende
hebben opleiders voldoende tijd om op de wijzigingen in te spelen.

2.

Exameneisen
De examens en de onderliggende exameneisen hebben betrekking op een drietal
certificaten voor drie verschillende doelgroepen:
• SVS Inspecteur Spelen-Basis
Kenmerken: visuele inspectie, signaleren, beperkte kennis, onder toezicht
(dagelijks beheer).
• SVS Inspecteur Spelen-1 ster
Kenmerken: operationele inspectie, controleren en onderhoud, uitgebreide
kennis, zelfstandig (functioneel beheer).
• SVS Inspecteur Spelen-2 ster
Kenmerken: jaarlijkse hoofdinspectie, inspecteren en adviseren, specialistische
kennis, eindverantwoordelijk (jaarlijkse hoofdinspectie en leidinggevende
daarvan, gesprekspartner AKI).
De exameneisen zijn opgenomen in aparte documenten, zogenaamde toetsmatrijzen,
en maken onverkort deel uit van dit examenprogramma. Per certificaat is een
toetsmatrijs ontwikkeld in opdracht van Stichting Veilig Spelen. De toetsmatrijzen zijn
vastgesteld door de Examencommissie SVS.
In de examens en exameneisen wordt het begrip ‘speeltoestel’ breed geinterpreteerd,
ook speelomgeving, spelaanleidingen e.d. wordt hieronder verstaan. De exameneisen
hebben overigens geen betrekking op:
• montage- en reparatiewerkzaamheden, maar wel op de inspectie van de
resultaten van dergelijke werkzaamheden;
• giftigheid van planten, maar wel op de risico’s als gevolg van overhangende
planten en (dode) takken in de valruimte;
• met watergevoerde glijbanen, maar wel op parcours en trimtoestellen in water.
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3.

Examens
De drie examens die onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie SVS worden
afgenomen worden als volgt gekarakteriseerd:

Naam Examen
SVS Inspecteur Spelen-Basis
SVS Inspecteur Spelen- 1 ster
SVS Inspecteur Spelen-2 ster

Toetsvorm

Cesuur
(%)

Afnamewijze

Aantal
items

Toegestane
hulpmiddelen

40

Tijdsduur
(min.)
60

Gesloten
vragen
Gesloten
vragen

60%*

Computer

60%*

Computer

60

90

Computer

75

120

WAS**,
Normenbundels
WAS**,
Normenbundels

Gesloten
vragen

60%*

geen

* De cesuur van 60% wordt gecorrigeerd voor de gokkans van het examen.
** Het WAS wordt digitaal beschikbaar gesteld tijdens afname van het examen. De kandidaat
mag de eigen Normenbundels mee brengen. Opleidingsmateriaal is niet toegestaan.
4.

Beoordelingsschaal
De beoordeling van de examenonderdelen wordt uitgedrukt in hele cijfers uit de reeks 1
– 10, waarbij de cijfers de volgende betekenis hebben:
10 uitmuntend
5 bijna voldoende
9 zeer goed
4 onvoldoende
8 goed
3 zeer onvoldoende
7 ruim voldoende
2 slecht
6 voldoende
1 zeer slecht

5.

Toelatingseisen
Zie algemene voorwaarden (www.stichtingveiligspelen.nl).

6.

Vrijstellingen
n.v.t.

7.

Examenlocatie
De examens worden afgenomen op de volgende locatie:
Examencentrum Amersfoort
Plotterweg 1
3821 BB Amersfoort

8.

Herexamenmogelijkheden
Hoewel het aantal examenmogelijkheden onbeperkt is, mogen binnen een jaar niet
meer dan vier pogingen worden gedaan.
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9.

Uit te reiken waardepapieren en geldigheidsduur
Na het behalen van het examen wordt een certificaat/pasje uitgereikt en wordt de
naam van de geslaagde kandidaat opgenomen in het register ‘SVS-inspecteurs’
(www.stichtingveiligspelen.nl). De geldigheidsduur is als volgt:
SVS Inspecteur Spelen-Basis: 10 jaar
SVS Inspecteur Spelen-1 ster: 5 jaar
SVS Inspecteur Spelen-2 ster: 5 jaar
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