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Artikel 1. Begripsomschrijvingen 
 

1.1 Centrale Examencommissie (CEC): de commissie die in opdracht van het College 
van Deskundigen Voertuigbeveiliging van VbV de eindtermen vaststelt en het 
kwaliteitsniveau van de examens bewaakt. 
 

1.2 Certificaat: het certificaat Inbouwspecialist beveiligingssystemen, dat wordt uitgereikt 
aan de kandidaat die voor het examen is geslaagd. 
 

1.3 Examen: de toetsing om te beoordelen of de kandidaat voldoet aan de gestelde eisen 
met betrekking tot de inbouw van beveiligingssystemen zoals bedoeld in de regeling 
erkenning inbouwbedrijven in/op mobiele objecten. 
 

1.4 Examenbeoordelingscommissie: de commissie, die onder verantwoordelijkheid van 
het exameninstituut is belast met het afnemen van het examen. 
 

1.5 Exameninstituut: Een instituut voor certificering en examinering die een overeenkomst 
met VbV heeft afgesloten voor het afnemen van het examen Inbouwspecialist 
Beveiligingssystemen. 
 

1.6 Gecommitteerde: degene, die door of namens de CEC is aangewezen om toezicht te 
houden op het verloop van het examen. 
 

1.7 Kandidaat: degene, die ter deelneming aan het examen is ingeschreven. 
 

1.8 Voorzitter: degene, die door het exameninstituut is aangewezen om binnen de 
examenbeoordelingscommissie verantwoordelijk te zijn voor het afnemen van het 
examen. 

 
 
 
Artikel 2. Het Exameninstituut 

 
2.1  Het exameninstituut is verantwoordelijk voor de organisatie, administratie en 

uitvoering van het examen. Het examen wordt afgenomen door een 
examenbeoordelingscommissie waarvan de leden zijn opgenomen in een door het 
exameninstituut te beheren bestand. 

 
2.2  Bij de examens wordt, steekproefsgewijs, toezicht uitgeoefend door een 

gecommitteerde. De gecommitteerden worden afgevaardigd door de CEC. 
 
2.3  Het exameninstituut draagt er zorg voor dat de gecommitteerde in de gelegenheid 

wordt gesteld datgene te doen wat voor de vervulling van zijn taak nodig is. 
 
2.4  Het exameninstituut stelt de kosten van het eigen examen vast. 
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Artikel 3. De examenbeoordelingscommissie 

 
3.1  De examenbeoordelingscommissie is onder verantwoordelijkheid van het 

exameninstituut belast met het afnemen van het examen. 
 
3.2  De leden van de examenbeoordelingscommissie worden telkens voor de duur van 

één examen door het exameninstituut benoemd. 
 
3.3  De examenbeoordelingscommissie bestaat uit ten minste twee examinatoren, 

waarvan één als voorzitter optreedt.  
 
3.4 De examinator mag geen andere relatie hebben met de geëxamineerde anders dan 

die van examinator. 
 
 
Artikel 4. Toelating tot het examen Inbouwspecialist beveiligingssystemen 

 
4.1  Er zijn geen bijzondere toelatingseisen om deel te kunnen nemen aan het examen. 
 
 
Artikel 5. Regeling van het examen 

 
5.1  Het examen wordt ten minste eenmaal per kwartaal afgenomen door één van de 

exameninstituten. Het volledige examen duurt een halve dag. 
 
5.2  De inschrijving voor het examen vindt plaats door rechtstreekse aanmelding van de 

kandidaat bij het exameninstituut. 
 
5.3  De kandidaat wordt minimaal 15 werkdagen voorafgaand aan het examen 

geïnformeerd over alle verplichtingen die voor hem gelden om aan het examen deel 
te nemen 

 
5.4  De datum en plaats waar het examen zal plaatsvinden wordt vastgesteld in overleg 

met de CEC. Jaarlijks worden in oktober de examendata vastgesteld voor het 
volgende kalenderjaar. 

 
5.5  De kandidaat is pas voor het examen ingeschreven indien de kandidaat een 

bevestiging van inschrijving heeft ontvangen en de kandidaat het exameninstituut de 
voor het examen verschuldigde kosten heeft betaald. 

 
5.6  Aan de kandidaat wordt ten minste vijftien werkdagen vóór de datum van het examen 

een oproep verzonden voor deelname, waarop onder andere wordt vermeld: 
a. de datum van het examen; 
b. het tijdstip waarop de kandidaat aanwezig dient te zijn; 
c. de plaats en het gebouw waar het examen wordt gehouden. 

 
5.7  De examens zijn niet openbaar. Daartoe door het CEC aangewezen 

gecommitteerden hebben toegang tot het examen. Buiten de kandidaten verleent de 
voorzitter slechts toegang tot het examen aan personen die in het bezit zijn van een 
daartoe strekkend, op hun naam gesteld bewijs dat door het exameninstituut is 
ondertekend. 

 
5.8  De kandidaat dient een presentielijst te tekenen als bewijs van zijn aanwezigheid. 
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Artikel 6. Verloop van het examen 

 
6.1  De kandidaat moet zich bij het examen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs 

(paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Dit wordt vastgelegd door het exameninstituut. 
 
6.2  De kandidaat dient  het theorie- en/of praktijkexamenblok  in zijn geheel in één keer 

af te leggen. 
 
6.3 Het examen wordt geheel afgenomen in de Nederlandse taal.  
 
6.4  Van het examen wordt een verslag opgemaakt, waarin bijzonderheden met 

betrekking tot het examen worden vermeld. 
 
6.5  De kandidaat is gehouden aanwijzingen van de examinator op te volgen. 
 
6.6  De kandidaat die zich op enigerlei wijze voor of tijdens het examen aan bedrog of 

poging daartoe schuldig maakt, of heeft gemaakt, of handelt in strijd met het 
reglement wordt door de voorzitter van (verdere) deelneming uitgesloten. Het 
eventueel al afgelegde deel wordt in dat geval ongeldig verklaard. 

 
6.7  Indien na een examenblok een onregelmatigheid blijkt, als bedoeld onder artikel 6.6, 

zal de kandidaat alsnog de cijferlijst dan wel certificaat onthouden worden. Een al 
uitgereikte cijferlijst dan wel certificaat zal dan door het exameninstituut ongeldig 
worden verklaard. De CEC en de kandidaat zullen van deze ongeldigheidsverklaring 
direct schriftelijk op de hoogte worden gesteld. 

 
 
Artikel 7. Inhoud van het examen 

 
7.1  Het examen bestaat uit de volgende blokken. 

- Blok 1 wordt schriftelijk of elektronisch, in de vorm van meerkeuzevragen 
afgenomen. 
- Blok 2 wordt afgenomen door middel van het uitvoeren van praktijkopdrachten.  
Voor de inhoud van de beide blokken wordt verwezen naar het door de CEC 
vastgestelde geldende eindtermendocument Inbouwspecialist Beveiligingssystemen. 

 
 
Artikel 8. Beoordeling 

 
8.1  Het oordeel over de kennis en de vaardigheid van de kandidaat wordt uitgedrukt door 

één van de cijfers van 1 tot en met 10, waaraan de volgende betekenis moet worden 
toegekend: 

 
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 

 
8.2  Het afronden geschiedt voor cijfers met een decimale waarde van vijf en hoger naar 

boven en voor de overige cijfers naar beneden. 
 
8.3  Het toe te kennen cijfer aan het door de kandidaat gemaakte werk wordt vastgesteld 

aan de hand van een van te voren vastgestelde cesuur. 
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Artikel 9. Uitslag van het examen 

 
9.1  De kandidaat is geslaagd indien hij/zij voldoet aan alle criteria gesteld onder a en b: 
 

a. voor blok 1 ten minste het cijfer zes (6) heeft behaald en 
 

b.1 voor blok  2 
- voor de volgende onderdelen minimaal het cijfer zes (6) heeft behaald: 
  - Alarmsysteem aansluiten en op juiste werking controleren 
  - Voertuigvolgsystemen aansluiten en op juiste werking controleren 
  - Kabelverbindingen maken en controleren 
  - Uitvoeren van een inspectie 
 
b.2 - voor de overige drie onderdelen van blok 2: 
  - Ruststroom meten 
  - Spanningsverlies meten 
  - Opsporen van een storing 
mag maximaal voor twee onderdelen als minimum cijfer een vijf (5) behaald worden, 
voor de overige onderdelen ten minste het cijfer zes (6) dan wel 
- voor deze drie onderdelen van blok 2 mag maximaal voor één onderdeel als 
minimum cijfer een vier (4) behaald worden, voor de overige onderdelen ten minste 
het cijfer zes (6). 

 
9.2  De kandidaat die niet voldoet aan alle in artikel 9.1 gestelde criteria is niet geslaagd . 
 
9.3  De kandidaat ontvangt aan het eind van het examen van de voorzitter de uitslag, 

onder overlegging van een cijferlijst, waarbij tevens - indien mogelijk - aan de 
geslaagde kandidaten het certificaat worden uitgereikt. 

 
9.4  Indien uitreiking op dezelfde dag niet mogelijk is, wordt het certificaat uiterlijk drie 

weken na het examen opgestuurd. 
 
9.5  Het certificaat wordt ondertekend door: 

a. de voorzitter van de centrale examencommissie; 
b. de directeur van het exameninstituut. 

 
9.6 De cijferlijst wordt ondertekend door: 
a. de voorzitter van de examenbeoordelingscommissie; 

 
 
Artikel 10. Herexamen 
 
10.1 De deelnemer die voor blok 1 een onvoldoende heeft behaald, kan voor het 

betreffende onderdeel éénmalig een herexamen afleggen. 
 
10.2 Het herexamen dient binnen 3 maanden, na de vaststelling van de oorspronkelijke 

eindwaardering, door de deelnemer te worden aangevraagd. 
 
10.3 Het resultaat van het herexamen treedt in de plaats van het oordeel dat bij eerste 

opkomst voor dit blok is behaald. 
 
10.4 Indien voor het herexamen wederom geen voldoende wordt behaald, dient de 

deelnemer het gehele examen opnieuw af te leggen. 
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Artikel 11. Vrijstellingen 

11.1  Er zijn geen vrijstellingen van toepassing. 
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Artikel 12. Slotbepalingen 
 

12.1 De registratie van de bevindingen tijdens het examen wordt door het exameninstituut 
gedurende drie jaren bewaard. 

 
12.2  Van iedere kandidaat worden de gegevens, met betrekking tot de geldigheid van zijn 

certificaat, bewaard in het archief van het exameninstituut gedurende 15 jaar te 
rekenen vanaf de dag van deelname aan het laatst afgelegde examen. 

 
12.3  Klachten inzake de gevolgde werkwijze of anderszins dienen binnen een termijn van 

30 dagen na afloop van het examen schriftelijk en met redenen omkleed bij het 
exameninstituut te worden ingediend. Eventueel beroep na de klachtafhandeling is 
mogelijk bij de CEC. 
Tegen de examenuitslag is geen beroep mogelijk. 

 
12.4  Originele of kopieën van examenvragen, -opdrachten of uitwerkingen worden niet 

vrijgegeven/verstrekt. 
 
12.5  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt door het exameninstituut, na 

overleg met het CEC, een beslissing genomen. 
 
12.6  Het reglement is verkrijgbaar bij het exameninstituut en bij VbV. 


