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VOORLOPIG BELEID

Gelet op de overheidsmaatregelen op het gebied van sociale onthouding en fysiek afstand
houden ter bestrijding van covid-19 gelden voor de certificatie in het kader van Stipel
voorlopig de volgende richtlijnen.
13-05-2020
De Raad van Belanghebbenden heeft het beleid op 22 oktober 2020 geëvalueerd en hierbij
vastgesteld dat het beleid voldoet. Het is noodzakelijk dat certificaathouders zich tijdig
blijven aanmelden voor hercertificatie. De certificerende instellingen maken na aanmelding
bekend op welke wijze de examens kunnen worden afgenomen. De certificaathouders
moeten ermee rekening houden dat vanaf 1 juli 2021 geen sprake meer zal zijn van
verruimde acceptatie en dat de certificatie vanaf dat moment ondanks covid-19 weer zal
moeten voldoen aan de normale eisen.
09-12-2020

Algemeen
1. De geldigheidstermijn van de certificaten mag met het oog op de
overheidsmaatregelen op het gebied van sociale onthouding en fysiek afstand houden
ter bestrijding van covid-19 niet willekeurig worden verlengd.
2. De branches zullen komen met beleid om certificaten die na 12 maart 2020 verlopen
en waarbij de certificaathouder door de omstandigheden geen examen heeft kunnen
doen, verruimd te accepteren. Aan de certificaathouders wordt geadviseerd om het
beleid van de branche-vertegenwoordigende organisaties te volgen (zie noot 1).
3. Personen die niet beschikken over een certificaat, kunnen geen beroep doen op de
verruimde acceptatie. Zij moeten wachten totdat zij hun examen voor initiële
certificatie kunnen doen.
4. Certificaathouders die hun certificaat door hercertificatie willen behouden, moeten
zich tijdig blijven aanmelden voor de hercertificatie. Dit kan veilig en op afstand.
Door tijdige aanvraag van de hercertificatie kan worden voorkomen dat de
beoordeling van de vooropleidingseis of het resultaat van de basistoets verloopt. De
examens zullen worden ingepland, zodra de omstandigheden dit toelaten.
Specifiek voor certificerende instellingen
5. Om aan een verzoek van certificaathouders die geen gebruik kunnen maken van
verruimde acceptatie zoals onder 2) genoemd, tegemoet te komen mag een
certificerende instelling bij uitzondering het certificaat met ten hoogste zes maanden
verlengen op voorwaarde dat wordt aangetoond dat de certificaathouder doorlopende
beroepservaring heeft onderhouden met de werkzaamheden waarvoor het certificaat is
afgegeven. Een certificerende instelling moet hiervoor RvA T051 en IAF ID 3:2011
toepassen. Bij een volgende hercertificatie moet, overeenkomstig van het schrijven
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van NEN de dato 18 maart 2020, de datum van de oorspronkelijke geldigheid als basis
voor de geldigheid van het nieuwe certificaat worden genomen.
6. De geldigheid van een deelresultaat van examens of beoordelingen die reeds waren
begonnen, maar vanwege de overheidsmaatregelen niet tijdig zijn afgerond, mag
eveneens met maximaal zes maanden worden verlengd.
7. Behoudens in de gevallen van een branchegerichte communicatie zoals genoemd
onder 2) wordt aan de installatieverantwoordelijken, werkgevers en opdrachtgevers
geadviseerd om de certificaten die na 12 maart 2020 verlopen, verruimd te accepteren
gedurende een periode van zes maanden nadat de overheid de maatregelen op het
gebied van sociale onthouding en fysiek afstand houden intrekt. Op dit moment duren
deze maatregelen nog tot minimaal 1 juni 2020. Dit betekent dat geadviseerd wordt
om de verruimde acceptatie toe te passen tot en met 1 december 2020. Aan
certificaathouders wordt geadviseerd om de communicatie over de overeenkomstige of
afwijkende besluiten van de branches op dit punt te volgen (zie noot 1).
8. Als de overheid besluit om haar maatregelen op het gebied van sociale onthouding en
fysiek afstand houden te verkorten of te verlengen, dan schuift de periode van de
geadviseerde verruiming van de acceptatie mee. Als de overheid bijvoorbeeld besluit
om de maatregelen te verlengen tot 1 juli 2020, dan schuift de periode van de
geadviseerde acceptatie op tot en met 1 januari 2021.
9. Een certificerende instelling mag onderzoeken of er mogelijkheden zijn om op een
veilige manier examens af te nemen door het inzetten van beoordeling op afstand.
Indien de examens op afstand voldoen aan de eisen van ISO 17024:2012 en IAF MD
4:2018 en de certificerende instelling een positief advies heeft ontvangen van een ad
hoc Taskforce Examens op afstand, mag een certificerende instelling de examens
tevens op afstand uitvoeren tijdens de overheidsmaatregelen op het gebied van sociale
onthouding en fysiek afstand houden. Een Taskforce Examens op afstand wordt ter
beoordeling van de specifieke werkwijze van een certificerende instelling ad hoc
samengesteld uit een vertegenwoordiger van zowel het CvD-Elektrotechniek als het
CvD-Netbeheer, waarbij ten minste één van de vertegenwoordigers een pilot-examen
op afstand heeft gedaan of bijgewoond (zie noot 2). Een beoordeling op afstand mag
worden overwogen bij zowel hercertificatie als bij initiële certificatie.
Praktijkexamens
In afwijking van het schrijven van NEN de dato 18 maart 2020 is de beoordeling van
operationele vaardigheden niet op voorhand uitgesloten van beoordeling op afstand op
voorwaarde dat de beoordeling plaats vindt in een fysiek practicum, waarbij een
toezichthouder fysiek aanwezig is en een examinator op afstand volledig overzicht
over het practicum en de handelingen van de kandidaat heeft. De duur van een
praktijkexamen op afstand moet met 25% worden verlengd met het oog op de tijd die
extra communicatiehandelingen kunnen vergen.
Theorie-examens
Een theorie-examen mag op afstand worden afgenomen op voorwaarde dat de
identiteit van de kandidaat kan worden vastgesteld, examenfraude wordt voorkomen
en de geheimhouding van de examenvragen gewaarborgd blijft. De certificerende
instelling kan hieraan voldoen door de inzet van proctoring software (bijv. Proctorio of
ProctorExam zoals ondersteund door Teelen in combinatie met TestVision).
10. De geldigheid van nieuwe certificaten, ongeacht of zij worden afgegeven na een
periode van verruimde acceptatie, gaat in op grond van de certificatiebeslissing en de
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ingangsdatum mag niet met terugwerkende kracht worden gesteld op een datum in het
verleden.
Noot 1: Voor het domein netbeheer is beleid gepubliceerd door Netbeheer Nederland in de
Nieuwsbrief BEIVIAG van 26 maart 2020. Zie op de website.
Noot 2: Op 22 april 2020 heeft een ad hoc Taskforce Examens op afstand naar aanleiding
van een pilot-examen voor het profiel van STIPEL 20721:2015 IVWV LS+HS (NEN
3140+3840) een positieve beoordeling gegeven aan DNV-GL voor het uitvoeren van
examens op afstand.

