
 
Profiel examinator praktijkexamen ACB  
Vastgesteld door de examencommissie ACB d.d. xx-xx-xxxx 
 
De examinator: 
• heeft minimaal MBO 4 niveau; 
• heeft uitsluitend een beoordelende taak, is onafhankelijk en objectief: er is geen 

opleidings-, werk- of familierelatie met de kandidaat; 
• is deskundig in het betreffende vakgebied d.w.z.:  

o 5 jaar praktische ervaring in het desbetreffende vakgebied of op andere wijze 
verworven kennis en inzicht van de vakinhoudelijke zaken, leidend tot een daarmee 
vergelijkbaar niveau; 

o is in het bezit van een VCA-basis certificaat; 
o is in het bezit van een geldig ACB-certificaat voor het praktijkexamen dat wordt 

afgenomen: ammoniak, CO2 of brandbare koudemiddelen (koolwaterstoffen, A2L en 
HFO's); 

o is op de hoogte van de NPR7600, NPR7601 en PGS13; 
o heeft kennis en inzicht van recente datum, d.w.z. is niet langer dan 3 jaar uit het 

vak.  
• is deskundig in het uitvoeren van beoordelingen: 

o heeft kennis van assessment technieken zoals VROEG WACKER en past deze toe; 
o heeft kennis van de vastgestelde procedures (examenreglement) en instrumenten 

en past deze toe.  

Taken 

De examinator: 
• tekent een geheimhoudingsverklaring met de exameninstelling; 
• stelt zich op de hoogte van de huisregels van de examenlocatie; 
• neemt de praktijkexamens af in de juiste PBM's en voldoet daarbij aan de juiste kledij 

(voorbeeld: Anti- statische kleding bij B, Is de examinator statisch van zichzelf dan draagt 
zij/hij een ESD polsbandje, persoonlijke detectie etc..) en neemt de gestelde 
veiligheidsregels op de examenlocatie in acht; 

• meldt calamiteiten of ondeugdelijkheden aan de teamleider/achterwacht op de 
examenlocatie; 

• stelt een proces verbaal op; en draagt het beoordeelde examen met de 
beoordelingsresultaten over aan het examensecretariaat. 

Verantwoordelijkheden 

De examinator: 
• draagt zorg voor het beoordelen van de beroepsbekwaamheid van de kandidaat; 
• bewaakt het proces van afname van het praktijkexamen; 



• zorgt voor een veilig klimaat ten tijde van het praktijkexamen en controleert de PBM's (en 
juiste kledij bij B) bij de kandidaat; 

• Is in opdracht van de exameninstelling verantwoordelijk voor een valide en betrouwbare 
beoordeling van de kandidaat; 

• Is eerstverantwoordelijke voor een ordelijke en transparante afname van het 
praktijkexamen. 

Bevoegdheden 

De examinator: 
• is bevoegd om te bepalen of de getoonde beroepsbekwaamheid voldoet aan de gestelde 

eindtermen voor monteurs ACB.  
 
 


