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1 Algemeen

Dit normblad is uitgegeven door Hoofd Spoorwegveiligheid, conform de taakstelling door
de Overheid. Een normblad is uitvoeringsregelgeving van het RRV1 en is dwingend van
karakter, d.w.z.: hier mag niet van worden afgeweken.

1.1 Autorisatie

Middels zijn paraaf geeft mr. A.A. Wedzinga als normbladbeheerder te kennen dat dit
normblad volgens de eisen van het kwaliteitssysteem van Railned Spoorwegveiligheid tot
stand is gekomen.

Middels zijn paraaf heeft Hoofd Spoorwegveiligheid dit normblad vastgesteld en aangege-
ven akkoord te gaan met de vrijgave ervan.

Functie en naam Datum Paraaf

Verificatie
Normbladbeheerder:
mr. A.A. Wedzinga

Autorisatie
Hoofd Spoorwegveiligheid:
drs. W.A Vriesendorp

1.2 Doel en functie

Dit normblad beoogt aan deelnemers aan het railverkeerssysteem en anderen duidelijkheid
te verschaffen welke eisen en procedures worden gehanteerd bij de erkenning van een
instituut dat, voor de taken en taakdelen van personeel met veiligheidstaken waarvoor Rail-
ned een centrale examinering heeft voorgeschreven, deze examens ontwikkelt, voorbereidt
en uitvoert.

Alleen instituten die voor hun rol als exameninstituut een groot draagvlak hebben bij de
organisaties die opdracht geven voor deze examinering, komen in aanmerking voor erken-
ning.

1.3 Toepassingsgebied

Deze norm geldt voor de in 1.2 bedoelde exameninstituten. Hij beschrijft de voorwaarden
waaraan deze organisaties moeten voldoen en die procedures die door Railned wordt ge-
hanteerd bij hun erkenning.

                                           
1  RRV hoofdstuk I (Algemene bepalingen)
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1.4 Inwerkingtreding

Dit is de eerste versie van dit RnV-normblad.
Het vervangt alle eerder verschenen normen en functionele specificaties die betrekking
hebben op het in deze norm geregelde onderwerp.
Bij de toepassing van dit normblad dient te worden nagegaan, of dit de laatst geldende
versie is. Het versienummer is vermeld op het voorblad en in de voettekst van dit norm-
blad.
De laatst geldende versie is vermeld in het normenregister dat verkrijgbaar is bij Railned
Spoorwegveiligheid.
Dit normblad treedt op 1 juli 1999 in werking.

1.5 Ontheffingen en nadere beslissingen

Ontheffingen op dit normblad kunnen slechts door Hoofd Spoorwegveiligheid worden ge-
geven.
Over zaken, waarover dit normblad geen uitsluitsel geeft, zal Hoofd Spoorwegveiligheid
beslissen.

1.6 Definities

In de volgende lijst zijn de kernbegrippen die uniek zijn voor deze norm gedefiniëerd. Voor
definities van andere termen wordt verwezen naar het Reglement Railverkeer.

............
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2 Normtekst

2.1 Organisatiestructuur

Een exameninstituut kent drie niveaus met een specifieke eigen taak:
- Beleidsraad
- Examencommissie(s)
- Uitvoeringsorganisatie

2.1.1 Beleidsraad
De Beleidsraad heeft een algemene adviserende en richtinggevende rol ten aanzien van:
- examenontwikkeling en examenmethodiek;
- uitgangspunten voor de werkwijze bij examinering;
- de instelling en samenstelling van examencommissies;
- de vaststelling van examengelden.

2.1.2 Examencommissies
Examencommissies verzorgen, ieder voor hun vakgebied:
- het (laten) ontwikkelen van examens voor de taken binnen hun vakgebied;
- het beoordelen dat vastgestelde eindtermen op het juiste niveau zijn verwerkt in

ontwikkelde examens;
- het beoordelen dat de examens het vakgebied en de taak waarvoor zij zijn ontwik-

keld zodanig representatief bestrijken dat een examenuitslag betrouwbaar is ten
aanzien van het kennispakket dat wordt getoetst.

- het goedkeuren van ontwikkelde examens voor toepassing;
- het vaststellen van de wijze van examinering, zoals normstelling, methodiek,

toetsmatrijs, duur, cesuurgrens en beoordelingsinstructie, en het vaststellen van
het examenreglement;

- het toezien op de correcte uitvoering van de examens door de uitvoeringsorganisa-
tie;

- indien aan de examencommisie opgedragen in het examenreglement, het vaststellen
van de examenuitslag;

- het herbeoordelen van een examenuitslag of het uitvoeren van een herexamen in-
dien een kandidaat zich niet met de oorspronkelijke uitslag kan verenigen.

2.1.3 Uitvoeringsorganisatie
De uitvoeringsorganisatie zorgt voor:
- het praktisch voorbereiden en het uitvoeren van de examensessies;
- het bij de examinering toepassen van de door de examencommissie(s) voorge-

schreven procedures en werkwijze;
- indien aan haar opgedragen in het examenreglement, het vaststellen van de exa-

menuitslag;
- aan haar opgedragen administratieve taken in verband met het examen.

2.2 Samenstelling van de organisatieniveaus

2.2.1 Beleidsraad
De Beleidsraad bestaat ten minste uit:
- vertegenwoordigers op beleidsniveau van de opdrachtgevende organisaties c.q. hun

branche-organisaties waarvoor het exameninstituut werkzaam is;
- waar wenselijk, deskundigen en/of externe belanghebbenden op het betrokken vak-

gebied waarvoor het instituut actief is;
- deskundigen op het gebied van didactiek en examinering;
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- een vertegenwoordiger van Railned Spoorwegveiligheid als normstellende organisa-
tie;

- een vertegenwoordiger op beleidsniveau van de uitvoeringsorganisatie.
De Beleidsraad moet een representatieve afspiegeling zijn van de betrokken branche, en
mag niet door een bepaalde organisatie, belanghebbende of belangengroep worden over-
heerst.

2.2.2 Examencommissie
Een examencommissie bestaat te minste uit:
- inhoudelijk deskundigen op het vakgebied waarvoor zij is aangewezen;
- deskundigen op het gebied van didactiek en examinering.
Een examencommissie moet een representatieve afspiegeling zijn van de betrokken organi-
saties werkzaam in het vakgebied waarvoor de examencommissie is ingesteld, en mag niet
door een bepaalde organisatie, belanghebbende of belangengroep worden overheerst.

In de examencommissie voor het examen “gevaarlijke stoffen” overeenkomstig randnum-
mer 22NE van het RID/VSG hebben bovendien zitting:
- een vertegenwoordiger van de afdeling Handhaving van de Rijksverkeersinspectie,

belast met het toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen;
- een vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van verladers van ge-

vaarlijke stoffen of van de chemische industrie.

2.2.3 Uitvoeringsorganisatie
De uitvoeringsorganisatie dient te beschikken over deskundige medewerkers op de vakge-
bieden waarvoor zij werkzaam is, die grondig bekend zijn met het vakgebied waarvoor zij
examens afnemen, en opgeleid zijn om die examens op door de examencommissie bepaal-
de wijze af te kunnen nemen.

2.3 Onafhankelijkheid

Een exameninstituut moet onafhankelijk zijn van de belangen van de opdrachtgevers voor
examens en van andere belangen die met examens gemoeid kunnen zijn. Daarvoor gelden
de volgende voorwaarden.
a. Het exameninstituut mag niet tevens opleidingen verzorgen voor de examens die

door haar worden afgenomen.
b. Het examensinstituut beoordeelt een kandidaat zonder onderscheid naar de instel-

ling waarbij of de wijze waarop zij zijn opgeleid
c. Een examinator mag niet een examenkandidaat hebben opgeleid voor het examen

dat hem wordt afgenomen.
d. Een examinator mag niet in een hiërarchische verhouding staan tot een examenka-

nidaat in zijn reguliere werkzaamheden.
e. Een exameninstituut en een examinator moeten vrij zijn van druk en invloeden, in

het bijzonder van financiële aard, die van invloed kunnen zijn op hun taakvervulling,
en van personen of organisaties, in het bijzonder als die belang hebben bij een
examenuitslag.

f. De beloning van examinatoren mag niet afhankelijk zijn van de uitslag van door hen
afgenomen examens.

g. De examenvergoeding mag niet afhankelijk zijn van de examenuitslag.
h. De leden van de Beleidsraad en van examencommissies worden voor handelingen

uit hoofde van hun lidmaatschap daarvan door het exameninstituut gevrijwaard van
elke aanspraak door examenkandidaten of opdrachtgevers voor examens jegens
henzelf of jegens de organisatie die zij vertegenwoordigen.
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2.4 Exameninhoud

De inhoud van het examen wordt bepaald door de eindtermen voor de te beoordelen taak.
De eindtermen worden vastgesteld door Railned.
Het examen moet een representatief beeld opleveren van de omvang en diepgang van de
kennis van de examenstof, en daarmee een verantwoord oordeel of de examenkandidaat
voldoet aan de eindtermen, mogelijk maken.

2.5 Examenprocedure

Het examen wordt afgenomen door een voor het betrokken examen bevoegde examinator,
volgens de door de examencommissie vastgestelde methode en werkwijze. De examen-
commissie beslist over de bevoegdverklaring van de examinator.

In het examenreglement wordt een regeling opgenomen omtrent de aanwezigheid van een
gecommitteerde bij het examen.

Bij een schriftelijk of per computer afgenomen examen blijven de resultaten ten minste vijf
jaar bewaard. Bij een mondeling examen en bij een praktijkexamen wordt een rapportage
volgens een door de examencommissie vastgesteld model opgemaakt en ten minste vijf
jaar bewaard.

2.6 Tweede examinator

Een organisatie die opdracht geeft voor examens, kan voor door hem aangewezen examens
een uit zijn eigen gelederen afkomstige tweede examinator aanwijzen, voor het gelijktijdig
beoordelen van bedrijfsinterne of systeem-, traject- of organisatie gebonden kennis of
vaardigheden. De aanwijzing van de tweede examinator behoeft de instemming van het
exameninstituut; bij verschil van mening beslist de examencommissie. De tweede examina-
tor volgt de aanwijzingen en werkwijze van de exameninstituut. Het bepaalde in 2.3, sub
c., d. en h. is op hem niet van toepassing.

2.7  Examenuitslag

Het examenreglement bepaalt of de formele uitslag wordt vastgesteld door de uitvoerings-
organisatie dan wel de examencommissie.

Indien een tweede examinator volgens 2.6 aanwezig was, is voor een positieve uitslag
overeenstemming tussen de examinatoren nodig. Indien de kandidaat naar het oordeel van
de examinator van het exameninstituut slaagt voor de door dit instituut te examineren ken-
nis en vaardigheid, is hij geslaagd voor het centrale examen. De opdrachtgever voorziet
dan in de herexaminering voor de in 2.6 genoemde specifieke kennis.

In het examenreglement wordt bepaald of, als de kandidaat of de opdrachtgever zich niet
met de uitslag kan verenigen, een herbeoordeling op basis van de beschikbare resultaten,
dan wel een volledig herexamen plaatsvindt.
Als de definitieve examenuitslag vaststaat, wordt door het exameninstituut aan de exami-
nandus en aan de opdrachtgever een document afgegeven waaruit deze blijkt.

Een registratie van een positieve examenuitslag wordt ten minste bewaard tot het jaar
waarin de kandidaat 65 jaar wordt.
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2.8 Examenreglement

De examenprocedure wordt vastgelegd in één of meer examenreglementen, die de goed-
keuring van de betrokken examencommissie behoeven.

2.9 Jaarverslag

Het exameninstituut stelt een jaarverslag vast ten aanzien van haar examenwerkzaamhe-
den, de afgenomen examens en de examenresultaten. Het jaarverslag wordt aan de Be-
leidsraad voorgelegd. Na bespreking in de Beleidsraad wordt een exemplaar aan Railned
gezonden.
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3 Toetsingsprocedure

3.1 Te overleggen documentatie

Bij de aanvraag voor erkenning als exameninstituut worden aan Railned ten minste over-
legd:
- statuten en uittreksel Kamer van Koophandel;
- documentatie waaruit de onafhankelijke positie blijkt;
- indien aanwezig, kopieën van certificaten voor een ISO-kwaliteitszorgsysteem;
- concept- of basis-examenreglement;
- relevante procedures, toepasselijk op het opstellen en onderhouden van examens;
- procedures voor de wijze waarop de vakinhoudelijke en didactische kennis van

examinatoren en overige staf wordt geborgd;
- procedures voor het afnemen van examens en het vastleggen van de resultaten;
- samenstelling van examencommissies en achtergrond van de leden.

3.2 Erkenningsprocedure

3.2.1 Audit
Aan de hand van de overlegde documentatie wordt door Railned een audit uitgevoerd.
Hierbij wordt nagegaan of:
- de organisatie en werkwijze overeenkomen met de overlegde documentatie;
- de werkwijze en procedures waarborgen dat de examens worden samengesteld en

uitgevoerd op zodanige wijze dat wordt voldaan aan deze norm en correct wordt
geëxamineerd op de in de eindtermen vastgelegde kennis en vaardigheden met het
vereiste niveau.

3.2.2 Erkenning
Als de audit een positief resultaat oplevert, geeft Railned een erkenningscertificaat af. Dit
certificaat is drie jaar geldig. Aan het certificaat kan Railned voorwaarden en beperkingen
verbinden. Railned kan tussentijds een audit uitvoeren om na te gaan of nog aan de bepa-
lingen van het certificaat kan worden voldaan. Bij tekortkomingen kan Railned verlangen
dat deze binnen een door haar gestelde termijn worden verholpen. Bij ernstige tekortko-
mingen of als tekortkomingen niet adequaat worden verholpen kan Railned de erkenning
intrekken.
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4 Distributie

Dit normblad wordt standaard verstrekt aan de directie van:

• Railned
• NS Railinfrabeheer
• NS Verkeersleiding
• Vervoerders
• Erkende exameninstituten

Verstrekking binnen deze organisaties vindt plaats door en onder verantwoordelijkheid van
de betreffende directie.
Verstrekking aan opdrachtnemers van deze organisaties vindt plaats door en onder verant-
woordelijkheid van de directie van de betreffende opdrachtgever.

Verstrekking aan directies van niet hierboven genoemde organisaties vindt plaats op aan-
vraag bij de normbeheerder (zie voorblad).

- - - - - - - - - - - - - -


