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Notitie   : 4SVS-BVE.08306.N Van   : secretariaat  

Status    : vastgesteld door bestuur 03-09-2015 Datum : juli 2015 

Betreft   : jaarverslag 2014  

 

INLEIDING 

 

Deze notitie bevat het jaarverslag 2014 van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf (hierna SVS). 

Het verslag is vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 september 2015.  

 

ALGEMEEN 

 

Bestuur  

Het bestuur van SVS bestond in 2014 uit de heren S. Zeilemaker (voorzitter), G. Deken 

(penningmeester), J. Boer (secretaris) en R. van Laar (algemeen bestuurslid). Het bestuur heeft in 

2014 tweemaal vergaderd, namelijk op 14 maart 2014 en 14 oktober 2014. 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 2014 uitgevoerd door MiSa advies b.v. Met name zijn betrokken bij de 

secretariaatsvoering zijn mevrouw M. Kardol-Maas en J. den Haan-Hoogendoorn en de heer A. Hol. 

Het secretariaat wordt mede 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 2014 door SVS tweemaal (juni en 

december) aangeschreven met informatie over het examen Voorman Sloopwerken en de opleiding en 

het examen 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 2014 heeft SVS, samen met VERAS en SVMS, geëxposeerd op de Recycling 2014. Verder is in 

2014 een start gemaakt het de restyling van de website www.sloopopleidingen.nl (nieuwe website 

online per maart 2015).  
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VOORMAN SLOOPWERKEN 

 

Ervaringen met vernieuwede lesmateriaal Voorman Sloopwerken 

In 2013 is het lesboek Voorman Sloopwerken geheel herzien. In 2014 zijn de ervaringen met het 

nieuwe lesboek en de daarop gebaseerde examens geëvalueerd. De opleiders zijn daarbij betrokken. 

Beide opleiders hebben aangegeven positief te zijn over de gewijzigde opzet van het lesmateriaal en 

het daarop gebaseerde examen. Betreffende de examenresultaten is vastgesteld dat deze sinds het 

vernieuwde lesboek en examen aanmerkelijk hoger uitvallen.  

 

Als reden voor de hoge (betere) score op examens is vastgesteld dat het lesmateriaal eenvoudiger / 

toegankelijker is en daardoor voor de docenten beter te onderwijzen en voor de cursisten beter te 

begrijpen / bestuderen. Ook werkt mee dat de kandidaten zich beter kunnen voorbereiden op het 

examen doordat er een proefexamen is toegevoegd aan het lesboek. Verder is vastgesteld dat de 

populatie van cursisten wijzigt, mede door de deskundigheidseis in de BRL SVMS-007.  

 

Omdat de cesuur voor het examen aan de lage kant is, heeft het bestuur gelet op de resultaten van de 

evaluatie besloten deze aan te passen per ingang van 2015.  

 

Examinering Voorman Sloopwerken 

In de onderstaande tabel staat het aantal examenkandidaten in 2014 schematisch weergegeven, 

inclusief een vergelijking met voorgaande jaren.  

 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Aantal eerste exameninschrijvingen 43 101 38 34 33 

Afgenomen examens, eerste poging 46 104 36 37 30 

Geslaagd  45 89 25 28 21 

Gezakt  1 15 11 9 8 

Niet op komen dagen 0 0 0 0 1 

Afgenomen examens, herkansing 4 26 5 3 3 

Geslaagd  1 14 1 2 2 

Gezakt  3 11 4 1 0 

Niet op komen dagen 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.  
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UITVOERDER SLOOPWERKEN 

 

Opleiding en examinering Uitvoerder Sloopwerken 

Ook in 2014 heeft SVS zelf de opleiding Uitvoerder Sloopwerken gegeven. Docenten waren Siem 

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

(sloopregelgeving). Er zijn in 2014 twee opleidingsronden gestart (voorjaar en najaar).  

 

De voorjaarsronde bestond alleen uit de reguliere opleiding van februari tot mei 2014 met 5 

kandidaten. Het examen voor deze groep was in mei 2014. Er is bij de eerste examenpoging één 

kandidaat geslaagd en vier kandidaten zijn gezakt. Besloten is om met deze kandidaten het examen 

te bespreken en vervolgens een herkansing in te plannen. In juli 2014 is opnieuw door deze 

kandidaten examen gedaan. Na dit herexamen zijn er alsnog drie kandidaten geslaagd en één 

kandidaat is gezakt. De kandidaat die gezakt is heeft toen geen bezwaar ingediend of opnieuw 

examen gedaan.  

 

De najaarsronde bestond uit een reguliere en verkorte opleiding. De reguliere najaarseditie was van 

oktober tot december 2014 met 6 kandidaten. Bij de eerste examenpoging in december 2014 zijn vier 

kandidaten geslaagd en twee gezakt. Eén van deze kandidaten heeft in 2015 een herkansing gedaan 

en is daarvoor geslaagd. Er is in november 2014 ook een verkorte editie van de opleiding gestart met 

5 kandidaten, waarvan er vier examen hebben gedaan. Voor het examen zijn al deze kandidaten 

geslaagd.  

 

In onderstaande tabel is een schematisch overzicht opgenomen.  

 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Aantal inschrijvingen (totaal regulier en verkort) 16 18 13 13 13 

Afgenomen examens (totaal regulier en verkort) 16 26 15 14 5 

Geslaagd  12 24 14 10 4 

Gezakt  3 2 1 4 1 

Geen examen 1 - - - - 

Toelichting:  

� Van de 4 gezakte kandidaten van de reguliere voorjaarseditie 2014 zijn er na herkansing nog 3 geslaagd. Eén kandidaat is 

bij herkansing alsnog gezakt en heeft geen bezwaar ingediend of opnieuw examen gedaan. 

� Algemeen: vanwege overloop van aanmeldingen / examens over meerdere jaren 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. Overzicht 2014: één kandidaat van de najaareditie heeft geen examen gedaan. 

 

In 2014 is besloten om het lesboek en lesprogramma van de Opleiding Uitvoerder Sloopwerken 

geheel te herzien. Met als doelstelling om dit in 2015 af te ronden en dan ook de vernieuwde opleiding 

te starten.  
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VAKOPLEIDING SLOPER IN REGULIER BEROEPSONDERWIJS 

 

De Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf heeft zich in 2014 verder ingezet om in het reguliere 

beroepsonderwijs een MBO beroepsopleiding Slopen te starten.  

 

In 2012 is door het Ministerie van Onderwijs het Kwalificatiedossier Slopen vastgesteld. De 

achterliggende jaren is SVS met onderwijsinstellingen in overleg geweest om concreet te starten met 

de opleiding. Medio 2014 bleek dat de voortgang onvoldoende was. Daarom is door het bestuur een 

plan van aanpak / actieplan vastgesteld gericht op een verhoogde inzet door SVS om te komen tot 

een succesvolle uitrol van een beroepsopleiding Sloper. 

 

Dat heeft geresulteerd in een samenwerking met MBO Amersfoort, gericht op de start van de  MBO 

opleiding Sloper begin 2015. Eind 2014 is het werkveld over deze ontwikkeling geïnformeerd.  

 

Het bestuur heeft besloten om de uitrol en implementatie van deze beroepsopleiding nauw te volgen. 

Daarvoor is eind 2014 een actieplan vastgesteld, met de volgende hoofddoelstellingen. 

 

1. Het verder ontwikkelen van een goed opleidingsprogramma met daarop gebaseerd 

beroepsspecifiek lesmateriaal.  

2. Onderhouden van structurele contacten met één of meerdere instellingen voor beroepsonderwijs 

(ROC) die de sloopopleiding structureel (gaan / blijven) aanbieden en verzorgen, met ter zake 

kundige praktijkdocenten en in een onderwijsconcept dat aansluit bij de slooppraktijk.  

3. Bevorderen van voldoende en structurele instroom van studenten voor de beroepsopleiding 

Slopen.  

 

 

 

 

 


