Instructie kandidaat
EKH Keurmeester Hijskranen examen
Theorie-examen

Praktijkexamen

Wat moet ik meenemen naar het examen?
Zorg ervoor dat u een geldig identiteitsbewijs heeft en
deze meeneemt naar het examen. De documenten die
bijgevoegd zijn bij het examen zijn de enige documenten
die u mag gebruiken tijdens het examen. Andere
documenten hoeft u niet mee te nemen.

Wat moet ik meenemen naar het examen?
U dient een rolmaat en schuifmaat mee te nemen. Ook
dient u uw meetapparatuur ten behoeve van NEN 3140
metingen, een multimeter en een 15 tons testklok mee te
nemen. Denk ook aan uw eigen Persoonlijke
Beschermingsmiddelen en een afzetlint.
Zonder de juiste PBM’s mag u niet aan het examen
deelnemen.

Wat moet ik doen bij aankomst op de
examenlocatie?
Wij raden u aan om voordat u aan het examen begint,
gebruik te maken van het toilet. Tijdens het examen is
daar geen mogelijkheid voor. U wordt als het tijd is,
opgeroepen voor uw examen.
Wat wordt er van mij verwacht als ik binnenkom in
het examenlokaal?
U mag een tafel uitkiezen of u wordt een tafel gewezen
en u kunt uw jas ophangen. Uw meegenomen
identiteitsbewijs mag u op de hoek van de tafel
neerleggen. Uw telefoon dient u uit te zetten. Gebruik
van de mobiele telefoon tijdens het examen is ten
strengste verboden, met gevolg uitsluiting van deelname.
Hoe ziet het theorie-examen eruit?
Als eerste neemt u de instructie door. U krijgt vervolgens
uw examen op papier. Het examen bestaat uit 40
meerkeuzevragen met elk 3 antwoordmogelijkheden.
U geeft uw juiste antwoord aan door een rondje om de
letter te zetten. Mocht u dit later toch weer aan willen
passen, dan zet u er een kruis doorheen.
U heeft 60 minuten de tijd voor het examen. Tien
minuten voor tijd krijgt u een waarschuwing dat uw tijd
er bijna opzit. Wanneer u het examen ontvangt, dient u
uw naam, geboortedatum, examendatum en
handtekening op de voorpagina van het examen in te
vullen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u uw hand
opsteken, de toezichthouder komt zo snel mogelijk bij u.
Wanneer u klaar bent, kunt u eveneens uw hand
opsteken zodat uw examen en uw kladpapier weer
opgehaald kan worden. Een kandidaat is geslaagd voor
het theorie-examen indien voor het meerkeuzegedeelte
een voldoende is behaald (70% = 28 vragen goed).
Wanneer krijg ik te horen of ik geslaagd ben?
Binnen 6 weken na het afleggen van uw examen krijgt u
via de e-mail bericht over uw definitieve examenuitslag.
Heeft u klachten over het examen, dan kunt u zich
beroepen op het DNV GL Reglement Behandeling
klachten, bezwaar en beroep (www.dnv-gl.nl).
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Wat moet ik doen bij aankomst op de
examenlocatie?
Er wordt van u verwacht dat u 30 minuten voor aanvang
van het examen aanwezig bent. De examinator komt u
namelijk 30 minuten van tevoren uitleg geven over de
gang van zaken tijdens het examen en komt uw
identiteitsbewijs controleren. Zonder geldig
identiteitsbewijs mag u niet meedoen aan het
examen. Daarnaast krijgt u tijdens deze 30 minuten de
gelegenheid uw werkkleding en PBM’s aan te trekken.
Waar moet ik tijdens het examen rekening mee
houden?
Maak vooraf gebruik van het toilet, tijdens het examen is
daar geen tijd voor. U dient uw mobiele telefoon uit te
zetten. Als u uw telefoon gebruikt tijdens het examen,
wordt u van het examen uitgesloten. Er mag niet worden
gegeten of gedronken tijdens het examen. Ga zorgvuldig
om met uw persoonlijke eigendommen en de
eigendommen van anderen.
Hoe ziet het praktijkexamen eruit?
De examinator overhandigt u de examenopdracht en alle
bijbehorende papieren. Er kan om kwalitatieve redenen
een extra persoon, naast de examinator, mee kijken met
het examen.Het examen begint met het keurenvan hijswerktuig volgens de opdracht. Hier krijgt u maximaal 120
minuten de tijd voor. Vervolgens krijgt u 20 minuten de
tijd om uw rapportage af te ronden en 10 minuten de tijd
om hier mondeling verslag van te doen aan de examinator (die zich op dat moment voordoet als klant). Het
examen duurt in totaal maximaal 150 minuten (inclusief
NEN 3140). De examinator houdt de tijd voor u in de
gaten en geeft het aan als u nog 5 minuten de tijd heeft.
De metingen moeten beneden worden uitgevoerd op een
separate simulatiekast en niet op de kraan.

Wij wensen u veel succes toe!
Let op: Het is ten strengste verboden om foto’s of kopieën te maken
van de examenvragen of deze over te schrijven.
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