Notitie
Status
Betreft

: 3SVS-BVE.05872.V
: vastgesteld door bestuur
: jaarverslag 2012

Van
Datum

: secretariaat
: 27 mei 2013

INLEIDING
Deze notitie bevat het jaarverslag 2012 van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf (hierna SVS).
Het verslag is vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 juni 2013.
ALGEMEEN
Bestuur
Het bestuur van SVS bestond in 2012 uit de heren S. Zeilemaker (voorzitter), G. Deken
(penningmeester), R. Koper (secretaris) en J. Boer (algemeen bestuurslid). In januari 2012 zijn alle
bestuursleden herbenoemd. In de bestuursvergadering d.d. 16 mei 2012 is besloten tot een gespreide
benoemingtermijn, met terugwerkende kracht gerekend van de datum van herbenoeming. De statuten
van SVS zijn in 2012 gewijzigd, onder andere betreffende de bestuurssamenstelling. De
bestuurssamenstelling eind 2012 is daarmee in overeenstemming. Het bestuur heeft in 2012
tweemaal vergaderd, namelijk op 16 mei en 28 augustus 2012.
Secretariaatsvoering
Het secretariaat is in 2012 uitgevoerd door MiSa advies b.v. Met name zijn betrokken bij de
secretariaatsvoering mevrouw M. Kardol-Maas, J. Hoogendoorn en de heer A. Hol. Het secretariaat
wordt mede aangestuurd door de voorzitter en in dat kader wordt regelmatig afstemming gepleegd.
Statutenwijziging
Op 12 november 2012 is een wijziging van de statuten gepasseerd bij de notaris. Belangrijkste
veranderingen zijn de wijziging van de participatie van deelnemers in de stichting en een wijziging van
de regels betreffende voordracht, samenstelling en benoeming van bestuursleden.
Promotie
De sloopsector (VERAS leden en SVMS certificaathouders) zijn in 2012 door SVS tweemaal
aangeschreven met informatie over het examen Voorman Sloopwerken en het examen en de
opleiding Uitvoerder Sloopwerken. Daarbij gevoegd zijn informatiefolders 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. Onder
andere is het werkveld geïnformeerd over de acties van SVS gericht op het realiseren van een
Vakopleiding Slopen in het reguliere beroepsonderwijs.
In 2012 heeft SVS, samen met VERAS en SVMS, geëxposeerd op de Recycling 2012.
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VOORMAN SLOOPWERKEN
Examinering Voorman Sloopwerken
In 2012 zijn geen wijzigingen aangebracht in de eindtermen en het lesmateriaal Voorman
Sloopwerken. In de onderstaande tabel staat het aantal examenkandidaten in 2012 schematisch
weergegeven, inclusief een vergelijking met voorgaande jaren.

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


2012

2011

2010

38
36
25
11
0

34
37
28
9
0

33
30
21
8
1

5
1
4
0

3
2
1
0

3
2
0
1

Toelichting: vanwege overloop van aanmeldingen / examens kan het voorkomen dat de getallen tussen twee kalenderjaren
niet sluitend is.

Evaluatie lesmateriaal Voorman Sloopwerken
Begin 2012 is er gestart met een beperkte evaluatie van het lesboek Voorman Sloopwerken. Hiervoor
is een Werkgroep ingesteld. In de loop van 2012 is vastgesteld dat het lesboek geheel herschreven
zal moeten worden. Dat paste niet binnen de aanvankelijk voorziene opzet. Met het oog daarop is een
actieplan Voorman Sloopwerken opgesteld, met kenmerk 2SVS-SEC.05020.N, omvattende een
algehele herziening van het lesmateriaal. In het laatste kwartaal van 2012 is daarmee gestart en dit
project wordt in de loop van 2013 afgerond.
UITVOERDER SLOOPWERKEN
Opleiding en examinering Uitvoerder Sloopwerken
Ook in 2012 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 2012 is de ‘najaarseditie’ van 2011 afgerond, met een examen op 2 maart 2012. Er
waren zeven kandidaten, waarvan er één is gezakt.
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Er zijn in 2012 twee edities gestart. De voorjaarseditie was van april tot en met juni 2012, met een
examen op 4 juli 2012. Er waren 7 deelnemers aan de opleiding. Er hebben 8 kandidaten examen
gedaan, daarvan was één kandidaat van de najaarseditie 2011 die voor het examen op 2 maart 2012
was gezakt. De najaarseditie is gestart in oktober 2012 met 8 kandidaten en die loopt door tot in het
voorjaar 2013.
In onderstaande tabel is een schematisch overzicht opgenomen.

Aantal inschrijvingen (opleiding)
Afgenomen examens
Geslaagd
Gezakt

2012

2011

2010

13
15
14
1

13
14
10
4

13
5
4
1

Toelichting:

vanwege overloop van aanmeldingen / examens kan het voorkomen dat de getallen tussen twee kalenderjaren niet
sluitend is;

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

overzicht 2012: van de 15 examens betrof het 2 herkansers uit 2011. Eén kandidaat heeft in 2012 twee keer examen
gedaan.

Eindtermen Uitvoerder Sloopwerken
In 2012 is een overzicht van eindtermen Uitvoerder Sloopwerken door het bestuur vastgesteld. Dit
document is gepubliceerd op www.sloopopleidingen.nl.
VAKOPLEIDING SLOPEN IN REGULIER BEROEPSONDERWIJS
SVS pleegt namens de sloopsector overleg en acties gericht op het realiseren van een Vakopleiding
Slopen in het reguliere beroepsonderwijs.
In februari 2012 is door de Staatsecretaris van OCW het Kwalificatiedossier Sloper vastgesteld.
Hiermee is een jarenlangdurend proces afgerond, waarmee het mogelijk is om in het reguliere (van
overheidswege bekostigde) beroepsonderwijs sloopopleidingen aan te bieden.
In 2012 is door SVS met diverse potentiële onderwijsinstellingen gesproken en er is veelvuldig
afstemming gepleegd met Fundeon. SVS heeft drie onderwijsinstellingen gevraagd een aantal vragen
te beantwoorden over de concrete invulling van sloopopleidingen in het beroepsonderwijs.
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Uiteindelijk heeft het bestuur in november besloten verder te gaan met BGA Groep / Radius College.
Eind 2012 is een project gestart met Fundeon, BGA Groep / Radius College en SVS ten einde een
opleiding voor sloper in het reguliere beroepsonderwijs te ontwikkelen. Streven is dat de opleiding
start in het schooljaar 2013-2014.
De vaststelling van het Kwalificatiedossier is mede te danken aan de positieve resultaten van het
arbeidsmarktonderzoek in 2010 (rapport met kenmerk 0SVS-SEC.01722.R), waaruit een forse
scholingsbehoefte bleek in de sloopsector.
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