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Voor certificatie volgens de CCV-certificatieschema’s
Leveren, Installeren en Onderhoud Brandmeldinstallaties;
Leveren, Installeren en Onderhoud Ontruimingsalarminstallaties;
Leveren en Onderhoud VBB-installaties;
en Onderhoud Blusmiddelen (REOB);
heeft de CvB Brand ingestemd met de volgende certificatieafspraak. Deze is het resultaat van
overleg tussen de certificatie-instellingen en de schemabeheerder en is op te vatten als
harmonisatieafspraak als bedoeld in 4.1.1 van het schema.
Onderwerp

Bijlage 1 - Exameninstellingen
In de vorige versies van de CCV-certificatieschema’s staat dat de
exameninstellingen op de CCV-website worden vermeld. Dat is in het vervolg niet
meer zo. In deze certificatie-afspraak staat nader gespecificeerd hoe de
certificatie-instellingen onderling afstemmen hoe exameninstellingen worden
beoordeeld.

Geharmoniseerde
beoordeling

Onder INSTELLNG DIE HET DIPLOMA AFGEEFT is een aantal eisen opgenomen,
waaronder onafhankelijkheid van organisaties die een opleiding verzorgen voor
de examens waarvoor de instelling examineert. De examencommissie en haar
leden mogen in aanvulling hierop niet direct betrokken zijn bij de opleiding
waarvoor zij het examen afnemen.
Het is daarbij de bedoeling om gebruik te kunnen maken van verificatierapporten
van andere certificatie-instellingen die niet uitvoering geven aan het
certificatieschema waarin deze bijlage voorkomt, mits aan het volgende wordt
voldaan:
•

•

•

•

de beoordeling wordt uitgevoerd en gerapporteerd aan de hand van een
sjabloon auditrapport met certificatieprocedure die ter beschikking wordt
gesteld door de certificatie-instellingen die uitvoering geven aan het
betreffende certificatieschema
de certificatie-instelling moet over een geldige accreditatie beschikken voor
ISO 9001:2015 over het betreffende werkterrein (b.v. 35 andere
dienstverlening, 37 onderwijs)
de persoon die de examens beoordeelt moet inhoudelijk op de hoogte zijn
voor de beoordeelde vakgebieden, of er wordt een vakdeskundige ingehuurd
voor de betreffende vakgebieden, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden
aan een vakspecialist vanuit de examencommissie van STebs
de ISO/IEC 17021-1 (geldende versie) moet aangehouden worden

De certificatie-instelling moet, als meerdere examens of schema’s moeten
worden beoordeeld, bij de initiële audit en bij de surveillance audit een
steekproef van één van de afgenomen examens beoordelen waarbij in een drie-
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jaarlijkse cyclus tenminste alle vakgebieden (BMI, OAI, VBB en REOB) die bij de
exameninstelling van toepassing zijn, worden beoordeeld. Bij de steekproef moet
van het meest uitgebreide/complexe examen worden uitgegaan.
De voorbereiding van een door de gezamenlijke certificatie-instellingen gedragen
sjabloon auditrapport en auditprocedure, plannen audits en bijwoning examens,
afhandeling afwijkingen e.d. neemt veel tijd in beslag waardoor de termijn van
de overgangsregeling niet wordt gehaald. Derhalve wordt in deze certificatieafspraak de termijn verlengd tot een jaar na de overgangsregeling (1 april 2021).
Onderbouwing

Uit de tekst van bijlage 1 is niet af te leiden dat de leden van de
examencommissie niet direct betrokken mogen zijn bij de opleiding waarvoor zij
het examen afnemen.
De beoordeling van de exameninstellingen moet door certificatie-instellingen
kunnen worden uitgevoerd die niet zelf ook exameninstelling zijn voor de
betreffende examens.
Het is niet nodig dat jaarlijks alle examens van een exameninstelling worden
beoordeeld.
De termijn van 1 april 2020 van certificatie wordt niet gehaald, dus is 1 jaar
uitstel noodzakelijk

Instemming van
de CvB Brand

03 december 2019

