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Deze notitie bevat het jaarverslag 2011 van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf (hierna SVS).
Het verslag is vastgesteld in de bestuursvergadering van 29 mei 2012.
Bestuur en secretariaatsvoering
Het bestuur van SVS bestond in 2011 uit de heren Siem Zeilemaker (voorzitter), G. Deken
(penningmeester), R. Koper (secretaris) en J. Boer (algemeen bestuurslid). Het secretariaat is
uitgevoerd door MiSa advies en met name door de heer A.D. Hol en mevrouw M.J. Kardol-Maas. De
uitvoerende activiteiten zijn uitgevoerd door het secretariaat en de voorzitter. Het bestuur heeft in
2011 tweemaal vergaderd, namelijk op 31 mei 2011 en op 16 november 2011.
In de vergadering van 16 november 2011 is besloten om de statuten te wijzigen, met name
betreffende de deelnemersstructuur die niet meer aansluit bij de huidige situatie en de
bestuurssamenstelling. Eind 2011 is aan VERAS als deelnemer verzocht om conform de statuten
bestuursleden voor te dragen. Alle zittende bestuursleden hebben zich voor herbenoeming kandidaat
gesteld.
Examinering Voorman Sloopwerken
In 2011 zijn geen wijzigingen aangebracht in de eindtermen en het lesmateriaal Voorman
Sloopwerken. In de onderstaande tabel staat het aantal examenkandidaten in 2011 schematisch
weergegeven.
2011

2010

Aantal eerste exameninschrijvingen
Afgenomen examens, eerste poging
Geslaagd
Gezakt
Niet op komen dagen

34
37
28
9
0

33
30
21
8
1

Afgenomen examens, herkansing

3
2
1
0

3
2
0
1

Geslaagd
Gezakt
Niet op komen dagen

Toelichting:

overzicht 2011: van de 37 examens betrof het 3 herkansers. Van de 3 herkansers betrof het 1 kandidaat uit 2010.

vanwege overloop van aanmeldingen / examens kan het voorkomen dat de getallen tussen 2 kalenderjaren niet geheel
sluitend is.
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Opleiding en examinering Uitvoerder Sloopwerken
Ook in 2011 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 2011 is de ‘najaarseditie’ van 2010 afgerond, met een examen op 24 maart 2011. Er
waren negen kandidaten, waarvan er drie zijn gezakt. Onder de geslaagden zat ook een herkanser
van de voorjaarseditie 2010.
Er zijn in 2011 twee edities gestart. De voorjaarseditie was van maart tot en met mei 2011, met een
examen op 6 juni 2011. Er waren vijf deelnemers, waarvan er één is gezakt. De najaarseditie is
gestart in oktober 2011 met 7 kandidaten en die loopt door tot in het voorjaar 2012.
In onderstaande tabel is een schematisch overzicht opgenomen.

Aantal inschrijvingen (opleiding)
Afgenomen examens
Geslaagd
Gezakt

2011

2010

13
14
10
4

13
5
4
1

Toelichting:

overzicht 2010: niet van toepassing;

overzicht 2011: van de 14 examens betrof het 1 herkanser uit 2010;

vanwege overloop van aanmeldingen / examens kan het voorkomen dat de getallen tussen 2 kalenderjaren niet geheel
sluitend is.

Promotie
De sloopsector (VERAS leden en SVMS certificaathouders) zijn in 2011 door SVS tweemaal
aangeschreven met informatie over het examen Voorman Sloopwerken en het examen en de
opleiding Uitvoerder Sloopwerken. Daarbij gevoegd zijn informatieflyers Voorman Sloopwerken en
Uitvoerder Sloopwerken. Ook is het werkveld enkele keren per e-mail geïnformeerd.
Tijdens ledenvergaderingen en bijeenkomsten van VERAS is aandacht gevraagd voor SVS. SVS
heeft, samen met VERAS en SVMS, geëxposeerd op de Recycling 2011.
Sloopopleidingen in het regulier beroepsonderwijs
In 2011 heeft intensief vervolgoverleg plaatsgevonden met Fundeon rondom de vaststelling van het
Kwalificatiedossier Slopen. Eind 2011 was de verwachting positief betreffende de vaststelling van dit
dossier door het Ministerie van OCW begin 2012, waardoor het mogelijk wordt om sloopopleiding aan
te bieden binnen het reguliere beroepsonderwijs. In 2011 zijn eerste oriënterende gesprekken gevoerd
met onderwijsinstellingen. SVS participeert verder in het Sectorplatform Infra van Fundeon.
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