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Notitie   : 0SVS-BVE.13679.N Van   : secretariaat  
Status    : definitief Datum : 22 september 2020 
Betreft   : jaarverslag 2019  

 
INLEIDING 
 
Deze notitie bevat het jaarverslag 2019 van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf (hierna SVS). 
Het verslag is in een schriftelijke ronde vastgesteld. 
 
ALGEMEEN 
 
Bestuur  
Het bestuur van SVS bestond in 2019 uit de heren S. Zeilemaker (voorzitter), G. Deken 
(penningmeester), J. de Boer (secretaris) en R. van Laar (algemeen bestuurslid). Het bestuur heeft in 
2019 tweemaal vergaderd. Voor het overige zijn de bestuursleden door de voorzitter en het 
secretariaat per mail geïnformeerd over de voortgang ter zake de verschillende dossiers en is 
besluitvorming per mail gepleegd. Dagelijks bestuur is gepleegd door de voorzitter in overleg en 
samenwerking met het secretariaat. 
 
Secretariaatsvoering 
Het secretariaat is in 2019 uitgevoerd door MiSa advies b.v. Het secretariaat wordt aangestuurd door 
de voorzitter en in dat kader wordt regelmatig afstemming gepleegd tussen voorzitter en secretariaat.  
 
Promotie 
De sloopsector (VERAS leden en SVMS certificaathouders) zijn in 2019 door SVS diverse keren  
aangeschreven met informatie over de opleiding en het examen Uitvoerder Sloopwerken. Daarnaast is 
het werkveld bericht over de MBO Slopen en zijn er informatiebijeenkomsten gehouden. Zie ook onder 
het verslag van de activiteiten MBO Slopen aan het einde van deze notitie. 
 
VOORMAN SLOOPWERKEN 
 
In de onderstaande tabel staat het aantal examenkandidaten in 2019 schematisch weergegeven, 
inclusief een vergelijking met voorgaande jaren. Het lesmateriaal is in 2019 niet gewijzigd en daarom 
is ook het examen ongewijzigd gebleven. Het aantal kandidaten is in 2019 gelijk te stellen aan 2017 
tot en met 2015. In 2018 bleek er dip te zijn in de aanmeldingen.  
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 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Aantal eerste 
exameninschrijvingen 

61 38 55 55 61 43 101 38 34 33 

Afgenomen examens, eerste 
poging 

55 31 55 55 41 46 104 36 37 30 

Geslaagd  41 27 49 49 36 45 89 25 28 21 

Gezakt  14 2 4 4 5 1 15 11 9 8 

Niet op komen dagen 0 2 2 2 1 0 0 0 0 1 

Afgenomen examens, 
herkansing 

11 6 4 4 5 4 26 5 3 3 

Geslaagd  9 3 3 3 2 1 14 1 2 2 

Gezakt  2 3 1 1 3 3 11 4 1 0 

Niet op komen dagen 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

 Toelichting: vanwege overloop van aanmeldingen / examens over meerdere jaren kan het voorkomen dat de getallen 
tussen twee kalenderjaren niet sluitend is.  

 Toelichting 2019: 19 kandidaten zijn in 2019 ingeschreven voor een eerste poging maar doen in 2020 examen of er is nog 
geen examendatum gepland. 

 
UITVOERDER SLOOPWERKEN 
 
Ook in 2019 heeft SVS zelf de opleiding Uitvoerder Sloopwerken gegeven. Er was een voorjaarseditie 
en een najaarseditie. Aan beide edities hebben in totaal 21 kandidaten deelgenomen. Dat is in de lijn 
met 2018. Docenten waren Siem Zeilemaker, Arjan Hol en Ad van Velzen. Het lesmateriaal is in 2019 
niet gewijzigd. In 2019 is gestart met de revisie van lesmateriaal, maar dat zal pas voor het eerst in 
2020 worden toegepast. De evaluaties van de kandidaten over de opleiding en het examen waren 
positief. In onderstaande tabel is een schematisch overzicht opgenomen.  
 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Aantal inschrijvingen  18 
 

23 14 6 7 16 18 13 13 13 

Afgenomen examens  22 22 14 6 7 16 26 15 14 5 

Geslaagd  15 19 12 4 6 12 24 14 10 4 

Gezakt  4 
 

2 2 2 1 3 2 1 4 1 

Geen examen / niet op 
komen dagen 

1 1 0 0 0 1 - - - - 

Toelichting:  
 Algemeen: vanwege overloop van aanmeldingen / examens over meerdere jaren kan het voorkomen dat de getallen 

tussen twee kalenderjaren niet sluitend is; 
 Toelichting 2019: het aantal afgenomen examens betrof 3 examenkandidaten van inschrijvingen uit 2018 die voor het eerst 

examen hebben gedaan in 2019 en er 2 geslaagd zijn en 1 gezakt. Verder waren er 2 herexamens van kandidaten uit 
2018, waarvan 1 kandidaat opnieuw is gezakt en 1 kandidaat niet aanwezig was. 

 18 kandidaten hebben de opleiding in 2019 gevolgd en 14 zijn bij het eerste examen geslaagd.  
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VAKOPLEIDING SLOPER IN REGULIER BEROEPSONDERWIJS 
 
De Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf zet zich in voor een beroepsopleiding Slopen in het 
middelbare beroepsonderwijs. Hieronder een korte samenvatting van de activiteiten in 2019. Voor een 
uitgebreid verslag wordt verwezen naar notitie 9SVS-MBO.13371.N.  
 
In 2019 is de MBO Slopen op één ROC’s aangeboden, namelijk op het Alfa College te Hoogeveen. 
De bezetting was als volgt: 
Leerjaar 1 niveau 2        4 studenten 
Leerjaar 2 niveau 2        6 studenten 
Leerjaar 1 niveau 3        8 studenten 
 
Tussentijds is er met Alfa College geëvalueerd. De ervaringen van het ROC is positief. In 2019 is in 
samenwerking tussen SVS en de ROC’s verder gewerkt aan de ontwikkeling van lesmateriaal. Er is 
vooral veel inzet gepleegd op het afronden van het opdrachtenboek. In het opdrachtenboek zitten 
oefenopdrachten per lesblok. Daarmee kan hetgeen aan de orde is geweest in de lessen worden 
getoetst. Er zijn twee versies van dit opdrachtenboek, namelijk één met antwoorden (docentenversie) 
en één zonder antwoorden (studentenversie). In digitale vorm worden de oefenopdrachten in één PDF 
bestand per lesblok beschikbaar gesteld, in twee versies namelijk met en zonder antwoorden.  
 
Er is gesproken met enkele andere ROC’s over het starten van de MBO Slopen, maar dat heeft geen 
concreet resultaat opgeleverd. Er is ook gesproken met SBB over de voortgang en de ontwikkelingen. 
Met diverse personen en in het VERAS bestuur is gesproken en nagedacht over de mogelijkheden om 
op andere wijze een praktijkgerichte opleiding voor de vakman sloper aan te gaan bieden. In 2020 
wordt dit verder onderzocht. Het bestuur heeft besloten om zich ook verder te blijven inzetten om de 
MBO Slopen op één of meerdere plekken in Nederland aangeboden te krijgen en te houden.  
 
 
 
   


