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Notitie   : 2SVS-BVE.15812.N Van   : secretariaat  

Status    : vastgesteld Datum : april 2022 

Betreft   : jaarverslag 2021  

 

INLEIDING 

 

Deze notitie bevat het jaarverslag 2021 van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf (hierna SVS).  

 

ALGEMEEN 

 

Bestuur  

Het bestuur van SVS bestond in 2020 uit de heren George Deken (voorzitter), Roel van Laar 

(penningmeester), Jurry Boer (secretaris) en Marleen Deken (algemeen bestuurslid). Het bestuur 

heeft in 2021 eenmaal vergaderd. Voor het overige zijn de bestuursleden door het secretariaat per 

mail geïnformeerd over de voortgang ter zake de verschillende dossiers en is besluitvorming per mail 

gepleegd.  

 

Secretariaatsvoering 

Het secretariaat is in 2021 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 2021 door SVS diverse keren  

aangeschreven met informatie over de opleiding en het examen Uitvoerder Sloopwerken. Daarnaast is 

het werkveld bericht over de MBO Slopen.  

 

VOORMAN SLOOPWERKEN 

 

In de onderstaande tabel staat het aantal examenkandidaten in 2021 schematisch weergegeven, 

inclusief een vergelijking met voorgaande 4 jaren. Het lesmateriaal is in 2021 niet gewijzigd en daarom 

is ook het examen ongewijzigd gebleven. Het aantal inschrijvingen is in 2020 lager uitgevallen dan 

begroot en lager dan voorgaande jaren. Naar verwachting komt dit met name door corona.  

 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Aantal eerste exameninschrijvingen 38 34 61 38 55 

Afgenomen examens, eerste poging 37 37 55 31 55 

Geslaagd  28 32 41 27 49 

Gezakt  9 5 14 2 4 

Niet op komen dagen 1 0 0 2 2 

Afgenomen examens, herkansing 2 5 11 6 4 

Geslaagd  2 1 9 3 3 

Gezakt  2 4 2 3 1 

Niet op komen dagen 0 0 0 0 0 

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

tussen twee kalenderjaren niet sluitend is.  
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UITVOERDER SLOOPWERKEN 

 

Ook in 2021 heeft SVS de opleiding Uitvoerder Sloopwerken verzorgd, in een voorjaarseditie en een 

najaarseditie. Aan beide edities hebben in totaal 22 kandidaten deelgenomen. Er is opnieuw een lichte 

stijging in het aantal deelnemers. In 2021 waren de docenten Jurry Boer, Noud van Rijswijk, AD 

Schaap en, Arjan Hol. De evaluaties van de kandidaten over de opleiding en het examen waren 

positief. Er blijken vaak enkele kandidaten te zakken voor het examen. De examenresultaten worden 

telkens geëvalueerd en op onderdelen waar in examens vaak minder wordt gescoord wordt in de 

volgende opleidingsrond extra aandacht gegeven. Deelnemers die gezakt zijn kunnen in de volgende 

editie herexamen doen en mogen ook (delen van) de opleiding opnieuw volgen.  

 

In de onderstaande tabel staat het aantal deelnemers aan de opleiding in 2021 schematisch 

weergegeven, inclusief een vergelijking met voorgaande 4 jaren. 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Aantal inschrijvingen  22 21 18 

 

23 14 

Afgenomen examens  21 19 22 22 14 

Geslaagd  15 14 15 19 12 

Gezakt  6 5 4 

 

2 2 

Geen examen / niet op 

komen dagen 

1 0 1 1 0 

 

Toelichting:  

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

tussen twee kalenderjaren niet sluitend is; 

 
CURSUS SLOOPREGELGEVING  

 

In 2021 is gestart met de cursus Sloopregelgeving. Dit is een tweedaagse cursus die in het voorjaar 

en najaar is gegeven. Er hebben in totaal 19 personen deelgenomen. Deelnemers krijgen een 

certificaat van deelname. De reacties zijn positief. In 2022 zal de cursus opnieuw worden aangeboden 

door SVS.  

 

KENNISDAG SLOOPMACHINISTEN HIGH REACH 

 

Op vrijdag 26 november 2021 vond op het SOMA College in Harderwijk de eerste Kennisdag voor 

sloopmachinisten High Reach plaats. Het was een geslaagde dag waarop de High 

Reach sloopmachinisten in gesprek gingen met de Inspectie SZW en een constructeur en werden 

bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in machines en hulpstukken. Aansluitend was een 

aansprekend buitenprogramma georganiseerd. Een (beeld)verslag is te vinden op 

www.sloopaannemers.nl/themas-actueel/alles/-2022-zeer-geslaagde-kennisdag-voor-

sloopmachinisten-high-reach/. Er hebben 19 personen deelgenomen.  
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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 2021.  

 

- Er heeft regelmatig afstemming plaatsgevonden met Alfa College te Hoogeveen waar de opleiding 

MBO Slopen wordt gegeven.  

- SVS is betrokken bij het project Project LLO Flexibel MBO waarin wordt gewerkt aan modulair 

lesmateriaal voor de MBO slopen.  

- Er is overleg gevoerd met SOMA om te komen tot een keuzemodule sloopmachinist in de 

Machinistenopleiding.  

 

  

 

 

   


