Centraal examineren door
asbestlaboratoria Fenelab
wegens succes verlengd
Fenelab vertegenwoordigt geaccrediteerde, onafhankelijke laboratoria in Nederland. Zij
onderneemt diverse activiteiten voor haar leden en één daarvan is centrale examinering.
16 asbestlaboratoria zijn aangesloten bij de Technische Commissie Asbest (TC Asbest) die
binnen Fenelab actief is. Deze laboratoria hebben eind 2016 het initiatief genomen om
hun opleidingen voor de 250 Eindbeoordelaars na asbestsanering, af te laten sluiten door
een centraal georganiseerd examen. Dit examen is onder auspiciën van Fenelab afgelegd
en heeft plaatsgevonden op locaties door heel Nederland.

De reden om de inspecteurs bij de Eindbeoordeling (voor visuele inspectie) centraal te laten examineren is omdat Fenelab
het beroep van inspecteur verder wenst te professionaliseren.
De opleiding vindt wel bij de asbestlabs zelf plaats. Het examineren gebeurt dus centraal en het niveau van de examens is
dus voor iedereen op een gelijk niveau. Op deze manier vindt
het een betere aansluiting bij de kwalificatie van personen in
de andere schakels in de asbestbranche.

De Fenelab TC Asbest heeft na een uitgebreide evaluatie geconcludeerd dat de centrale examinering opvolging verdient.
Uitbreiding zal plaatsvinden naar andere functies binnen het
asbestlab en er komt een Module II naast het huidige examen.

Onder leiding van een Examencommissie binnen Fenelab zijn
de eind- en toetstermen opgesteld en is een vragenbank samengesteld.

Aangesloten bij de Technische Commissie Asbest van Fenelab
zijn de bedrijven:

De examenkandidaten zijn getoetst op hun kennis van de
NEN2990, ‘Lucht - Eindcontrole na asbestverwijdering’ (dé
norm in de branche als het gaat om het meten van asbestvezels in de lucht na afloop van een asbestsanering) en aanverwante zaken. Elk examen bestond uit een vijftal onderdelen:
asbestherkenning, procedures, veiligheid, wet- en regelgeving
en praktijksituaties. Verder was er de mogelijkheid om een
herkansing te doen als de kandidaat het toch niet zou halen.
Ruim 70% slaagde voor het examen. Tijdens een evaluatie
heeft de TC Asbest daarover geoordeeld dat dit een mooi percentage is. De sector wenst zich te profileren op een behoorlijk niveau en dit slagingspercentage is er een bevestiging van.
Uniek aan dit initiatief is dat centrale examinering voor het
eerst op deze wijze heeft plaatsgevonden binnen de branche
van de asbestlaboratoria. Mooi is ook dat bijna alle Eindbeoordelaars hieraan hebben deelgenomen, dat de meeste zijn geslaagd en het Fenelab certificaat in ontvangst mochten
nemen!

Naast de visuele inspectie van de Eindbeoordeling zal ook de
kennis worden getoetst op het gebied van de luchtmetingen
van de inspecteurs bij de asbestlaboratoria.
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Zie voor verdere informatie: www.fenelab.nl, info@fenelab.nl
en bij Edwin Zoontjes (extern secretaris), zoontjes@fenelab.nl
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