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Notitie   : 4SVS-BVE.07241.B Van   : secretariaat  

Status    : vastgesteld door bestuur Datum : 14 maart 2014 

Betreft   : jaarverslag 2013  

 

INLEIDING 

 

Deze notitie bevat het jaarverslag 2013 van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf (hierna SVS). 

Het verslag is vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 maart 2014.  

 

ALGEMEEN 

 

Bestuur  

Het bestuur van SVS bestond in 2013 uit de heren S. Zeilemaker (voorzitter), G. Deken 

(penningmeester), R. Koper (secretaris) en J. Boer (algemeen bestuurslid). In de loop van 2013 is de 

heer Koper afgetreden, vanwege bedrijfsbeëindiging. Het bestuur heeft in 2013 eenmaal vergaderd, 

namelijk op 4 juni 2013. 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.  

 

Secretariaatsvoering 

Het secretariaat is in 2012 uitgevoerd door MiSa advies b.v. Met name zijn betrokken bij de 

secretariaatsvoering mevrouw M. Kardol-Maas, J. Hoogendoorn en de heer A. Hol. Het secretariaat 

wordt mede aangestuurd door de voorzitter en in dat kader wordt regelmatig afstemming gepleegd.  

 

Promotie 

De sloopsector (VERAS leden en SVMS certificaathouders) zijn in 2013 door SVS driemaal (januari, 

augustus en december) aangeschreven met informatie over het examen Voorman Sloopwerken en 

het examen en de opleiding Uitvoerder Sloopwerken. Daarbij gevoegd zijn informatiefolders Voorman 

Sloopwerken en Uitvoerder Sloopwerken. Ook is het werkveld meerdere keren per e-mail 

geïnformeerd.  

 

Tijdens ledenvergaderingen en bijeenkomsten van VERAS is aandacht gevraagd voor SVS. Onder 

andere is het werkveld geïnformeerd over de acties van SVS gericht op het realiseren van een 

Vakopleiding Slopen in het reguliere beroepsonderwijs. Zie hiervoor elders in dit verslag.  

 

In 2013 heeft SVS, samen met VERAS en SVMS, geëxposeerd op de Recycling 2013. 
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VOORMAN SLOOPWERKEN 

 

Evaluatie lesmateriaal Voorman Sloopwerken 

In 2013 is het lesboek Voorman Sloopwerken geheel geëvalueerd en geactualiseerd. Qua opzet en 

inhoud is het boek helemaal aangepast. Het concept lesboek is met de opleiders besproken.  

Op basis van het vernieuwde lesboek is ook een volwaardig document Eind- en Toetstermen 

Voorman Sloopwerken door het bestuur vastgesteld en op de website gepubliceerd. Sinds oktober 

2013 worden de examens op basis daarvan afgenomen. De eerste reacties op het gewijzigde lesboek 

en examen zijn positief. 

 

Examinering Voorman Sloopwerken 

In de onderstaande tabel staat het aantal examenkandidaten in 2013 schematisch weergegeven, 

inclusief een vergelijking met voorgaande jaren.  

 

 2013 2012 2011 2010 

Aantal eerste exameninschrijvingen 101 38 34 33 

Afgenomen examens, eerste poging 104 36 37 30 

Geslaagd  89 25 28 21 

Gezakt  15 11 9 8 

Niet op komen dagen 0 0 0 1 

Afgenomen examens, herkansing 26 5 3 3 

Geslaagd  14 1 2 2 

Gezakt  11 4 1 0 

Niet op komen dagen 1 0 0 1 

� Toelichting: vanwege overloop van aanmeldingen / examens kan het voorkomen dat de getallen tussen twee kalenderjaren 

niet sluitend is.  

� 7 kandidaten hebben voor de 3
e
 keer een herexamen gedaan, waarvan er toen 4 zijn geslaagd en 3 gezakt. Daarvan heeft 

1 kandidaat een 4
e
 poging gedaan en is geslaagd. 
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UITVOERDER SLOOPWERKEN 

 

Opleiding en examinering Uitvoerder Sloopwerken 

Ook in 2013 heeft SVS zelf de opleiding Uitvoerder Sloopwerken gegeven. Docenten waren Siem 

Zeilemaker (voornamelijk sloopproces en –techniek), Rob Markus (voornamelijk RAW) en Arjan Hol 

(sloopregelgeving).  

 

In het voorjaar 2013 is de ‘najaarseditie’ van 2012 afgerond, met een examen op 25 januari 2013. Er 

waren 9 kandidaten, waarvan er 1 is gezakt. Er zijn in 2013 twee nieuwe edities gestart. De 

voorjaarseditie was van maart tot en met mei 2013, met een examen op 5 juni 2013. Er waren 10 

deelnemers aan de opleiding. Er hebben 10 kandidaten examen gedaan. Alle kandidaten zijn 

geslaagd voor het examen. De reguliere najaarseditie was van oktober tot december 2013 met 4 

kandidaten. Er is in november 2013 ook een verkorte editie van de opleiding gestart met 3 kandidaten. 

Het examen voor beide groepen was op 18 december 2013. Alle kandidaten zijn geslaagd. 

 

In onderstaande tabel is een schematisch overzicht opgenomen.  

 

 2013 2012 2011 2010 

Aantal inschrijvingen (totaal regulier en verkort) 18 13 13 13 

Afgenomen examens (inclusief najaarseditie 2012) 26 15 14 5 

Geslaagd  24 14 10 4 

Gezakt  2 1 4 1 

Toelichting:  

� Algemeen: vanwege overloop van aanmeldingen / examens kan het voorkomen dat de getallen tussen twee kalenderjaren 

niet sluitend is; 

� Overzicht 2013: van de 19 inschrijving is er 1 verzet naar de voorjaarseditie van 2014. Dit betreft een aanmelding voor de 

verkorte opleiding. 

 

Eindtermen Uitvoerder Sloopwerken 

In 2012 is een overzicht van eindtermen Uitvoerder Sloopwerken door het bestuur vastgesteld. Dit 

document is gepubliceerd op www.sloopopleidingen.nl. Dit document is in 2013 niet gewijzigd.  
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VAKOPLEIDING SLOPEN IN REGULIER BEROEPSONDERWIJS 

 

SVS pleegt namens de sloopsector overleg en acties gericht op het realiseren van een Vakopleiding 

Slopen in het reguliere beroepsonderwijs.  

 

In februari 2012 is door de Staatsecretaris van OCW het Kwalificatiedossier Sloper vastgesteld. 

Hiermee is een jarenlangdurend proces afgerond, waarmee het mogelijk is om in het reguliere (van 

overheidswege bekostigde) beroepsonderwijs sloopopleidingen aan te bieden.  

 

In 2012 is door SVS met diverse potentiële onderwijsinstellingen gesproken en er is veelvuldig 

afstemming gepleegd met Fundeon. SVS heeft drie onderwijsinstellingen gevraagd een aantal vragen 

te beantwoorden over de concrete invulling van sloopopleidingen in het beroepsonderwijs.  

 

In 2013 is door SVS gekozen voor samenwerking met de combinatie BGA / Radius College. Er is een 

Stuurgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van BGA / Radius, Fundeon en SVS voor het 

begeleiden van de verder uitrol van sloopopleidingen in het reguliere beroepsonderwijs. In een 

werkgroep, met daarin praktijkdeskundigen van sloopbedrijven, is de verkaveling van het 

kwalificatiedossier uitgewerkt, met daarin de wijze van toetsing en examinering. Door Fundeon is op 

basis daarvan een zogenoemde trajectmap opgesteld, als uitwerking van het kwalificatiedossier.  

 

Met BGA / Radius is gesproken over de concrete invulling van de sloopopleiding en met Fundeon over 

de mogelijkheid van EVC trajecten voor slopers. In mei 2013 is een informatiebijeenkomst gehouden 

voor sloopbedrijven over de sloopopleidingen. Adviseurs van BGA en van Fundeon zijn bij 

sloopbedrijven op gesprek geweest voor het bespreken van de opleidingsmogelijkheden.  

 

Het aantal aanmeldingen voor de sloopopleidingen was uiteindelijk gering en in het najaar zijn er 

enkele complicaties opgetreden bij het vaststellen van de zogenoemde trajectmap door Fundeon, die 

nodig is om de sloopopleiding te starten. In het najaar is de opleiding gestart voor eerst een klein 

aantal kandidaten.   

 

 


