
Nieuwsberichten SOG  Aanvullend op het nieuwsbericht van 7 februari / ABvL en VVL-h / 

Hoogwerker 

 

1. Omzetten oude naar nieuwe resultaten 

We hebben gezorgd dat oude behaalde resultaten meegenomen worden. Hieronder het overzicht, 

en in aanvulling op het bericht van 7 februari hebben we dat nu ook  mogelijk gemaakt voor BVL 

praktijk (gele rij). 

 

Resultaat voor 1 maart 2018 Situatie vanaf 1 maart 

BVL theorie behaald en BVL praktijk behaald Diploma BVL (normale geldigheidsduur) 

BVL theorie behaald en BVL praktijk onvoldoende 

Omzetten BVL theorie (VCA Infra) naar voldoende resultaat 

ABvL theorie;  

praktijk ABvL doen 

BVL theorie onvoldoende en BVL praktijk behaald 

ABvL theorie doen en BVL praktijk wordt (VCA Infra) omgezet 

naar ABvL praktijk 

BVL theorie onvoldoende en BVL praktijk 

onvoldoende ABvL theorie en praktijk doen 

 

2. Aanslaan en begeleiden van lasten (ABvL): 

In de toetsmatrijs en in het UVE van ABvL zijn mede n.a.v. de demonstraties op 14 februari nog een 

aantal wijzigingen doorgevoerd.  

 

Toetsmatrijs theorie-examen ABvL versie 1.2 ter vervanging van versie 1.1 

Toetsmatrijs versie 1.1 van het theorie-examen was niet correct. De toetstermen 1.6, 4.3, 4.4, 4.5, 

13, 14 en 15 ontbraken.  De toetsmatrijs is nu geheel identiek aan de toetsmatrijs van het theorie-

examen BVL. 

 

 UVE ABvL versie 1.2 

Bij Randvoorwaarden examenuitvoering/Kraan zijn de uitschuiflengte in meters in de tabel 

aangepast.  

Bij Hulpmiddelen Is een precisering gegeven van het type big bag. Er wordt gerefereerd naar de ISO 

norm en er wordt een minimale SF 6:1 voorgeschreven. Dit is een type big bag dat geschikt is voor 

hergebruik en voor een last van 200 kg.  

Onder de kop Praktijkopdrachten/Opdrachten ABvL zijn richtlijnen opgenomen zodat de opdrachten 

beter uitvoerbaar zijn voor de kandidaat; Een mede kandidaat begeleidt op aanwijzing van de 

kandidaat die geëxamineerd wordt de lasten. 



In bijlage C1 is een voorwaarde opgenomen voor de locatie en daarnaast is een minimale 

opleidingsduur van 15 uur vermeld bij maximaal 6 kandidaten. 

 

3. UVE VVL-H versie 1.2 

Bij opdracht A pijpstuk verplaatsen is opgenomen dat het dynamisch hijsmiddel moet worden 

bediend door een hiervoor bevoegd persoon anders dan kandidaat of examinator. 

 

4. Hoogwerker 

Toetsmatrijs en UVE Hoogwerker versie 2.2 februari 2018 ter vervanging van versie 2.1 

In de examendocumenten zijn de volgende verbeteringen  doorgevoerd: 

Toetsmatrijs Theorie-examen 

• Toetsterm 3.1 in plaats van ‘veiligheidsgordel  c.q. valbeveiliging’ is opgenomen 
‘veiligheidsharnas en andere veiligheidsmiddelen voor gebruik in een hoogwerker’ 

• Toetsterm 5.1: ‘pothole beveiliging’ is opgenomen als nieuw begrip; het begrip ‘gyroscoop’ 
verval, dit is geen gangbaar begrip. 

 

Toetsmatrijs Praktijkexamen 

• Het op hoogte rijden is niet toegestaan.  Daarom is toetsterm 5.2* ‘op hoogte rijden (alleen 
bij 3A en 3B) ‘  verwijderd, dit is ook bij de cesuur aangepast. 

 

Uitvoeringsvoorschriften 

• Praktijkbeoordelingsformulier: het beoordelingscriterium 5.2*  ‘Rijdt op hoogte zonder 
obstakels te raken’ verwijderd en ook in eindresultaat dit punt verwijderd. 

 

 

 

 

 

 


