NEDERLANDSE
VACUÜMVERENIGING
REGLEMENT VOOR HET EXAMEN "VACUÜMTECHNIEK” VAN DE NEVAC
1. Algemeen
Het examen Vacuümtechniek (Ontwerpen & Systeembouw) wordt éénmaal per jaar afgenomen
door de Commissie Opleidingen van de NEVAC, hierna kortweg ‘CO’ te noemen.
Gegadigden worden geacht bekend te zijn met het ‘Overzicht exameneisen “Vacuümtechniek
(Ontwerpen & Systeembouw)” van de NEVAC’ en onderstaand ‘Reglement voor het examen
“Vacuümtechniek (Ontwerpen & Systeembouw)” van de NEVAC’. Beide documenten zijn
beschikbaar op en kunnen desgewenst worden gedownload vanaf de NEVAC-website
www.nevac.nl.
2. Inschrijving en oproep
Gegadigden voor het examen kunnen zich online inschrijven op de NEVAC-website
www.nevac.nl. Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld bij de examencoördinator in bezit te
zijn vóór een op de website aangegeven uiterlijke aanmelddatum. De op het formulier vermeldde
personalia zullen worden gebruikt op het diploma. De NEVAC bevestigt de inschrijving naar het op
het inschrijfformulier opgegeven mailadres.
Na inschrijving volgt toezending van een factuur examengeld naar het op het inschrijfformulier
opgegeven huisadres. De betaling van het examengeld dient uiterlijk 7 dagen voorafgaande aan
de datum van het schriftelijk examen te hebben plaatsgevonden. Bij niet tijdige betaling volgt
uitsluiting van het examen.
Indien het examen aansluit op een cursus en het examengeld onderdeel uitmaakt van het cursusgeld, dan kan individuele betaling achterwege blijven en wordt het examengeld bij de aanbieder
van de betreffende cursus in rekening gebracht.
De kandidaten ontvangen een schriftelijke oproep voor het examen. Deze oproep en een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs) moeten tijdens het examen op verzoek kunnen worden
getoond.
Kandidaten, die wegens ‘overmacht’ verhinderd zijn om op het examen te verschijnen en dit
uiterlijk op de dag voorafgaande aan het examen aan de examencoördinator van de CO melden,
kunnen restitutie van het examengeld krijgen óf gebruik maken van de jaarlijkse examenherkansing conform artikel 9.
3. Examen
Het examen wordt schriftelijk afgenomen en bestaat uit het beantwoorden van vragen over de stof
zoals genoemd in de exameneisen en enige praktijkvraagstukken.
De duur van het schriftelijk examen is 2½ uur. Kandidaten dragen zelf zorg voor schrijfgerei en
eenvoudig tekengerei. Verder is het gebruik van een eenvoudige calculator toegestaan.
Op ieder in te leveren vel papier dient de naam van de kandidaat en de datum duidelijk te worden
vermeld.
4. Correctie
Het schriftelijk werk wordt door tenminste twee correctoren nagekeken. Beide correctoren zijn lid
van de CO.
Aan het examen worden minimaal 0 en maximaal 100 punten toegekend. Het zgn. waarderingscijfer is de gemiddelde puntenscore van beide correctoren gedeeld door 10, met dien verstande
dat het waarderingscijfer tenminste 1,0 bedraagt. Het waarderingscijfer ligt dus tussen 1,0 en 10,0
en wordt op 0,1 punt nauwkeurig vastgesteld.

5. Uitslag
Zo spoedig mogelijk na afloop van het examen wordt de uitslag, met beoordeling, schriftelijk aan
de kandidaat meegedeeld.
Als beoordeling geldt het op een geheel punt afgeronde waarderingscijfer. Afronding van
waarderingscijfers vanaf 1,0 tot en met 5,4 en vanaf 6,0 tot en met 10,0 vindt plaats naar boven,
indien het cijfer eindigt op een halve punt of hoger en naar beneden, indien het eindigt op minder
dan een halve punt. Waarderingscijfers vanaf 5,5 tot en met 5,9 worden naar beneden afgerond
op een beoordeling 5.
Een kandidaat is geslaagd, indien de beoordeling 6 of hoger bedraagt. Beoordelingen lager dan 6
worden als onvoldoende beschouwd, in welk geval de kandidaat is afgewezen.
6. Diploma
Kandidaten die geslaagd zijn voor het examen, ontvangen het ‘Diploma Vacuümtechniek
(Ontwerpen & Systeembouw) van de NEVAC’.
De beoordeling wordt op het diploma vermeld.
7. Inzage, terugontvangen en vernietiging examenwerk
Het examenwerk blijft tot 2 jaar na de schriftelijke examendatum in het archief van de cursusleider
aanwezig en wordt vervolgens vernietigd. Gedurende het eerste jaar na de examendatum kan de
kandidaat zijn/haar examenwerk inzien in aanwezigheid van een der correctoren. Vanaf 1 jaar na
de examendatum kan de kandidaat het examenwerk op verzoek terugontvangen.
8. Beroep
Personen die aan het examen Vacuümtechniek hebben deelgenomen, kunnen tegen de uitslag
beroep aantekenen bij het bestuur van de NEVAC.
Het beroepschrift dient binnen een maand na bekendmaking van de examenuitslag aan de eerste
secretaris van de NEVAC te worden gezonden.
9. Herkansing
De NEVAC is gehouden aan een jaarlijkse examenherkansing op de reguliere door de CO
vastgestelde examendatum. Er zijn geen extra herkansingen.
10. Beslissingsbevoegdheid inzake reglement
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de CO.
11. Ingangsdatum
Naar dit reglement kan verwezen worden als "Examenreglement Vacuümtechniek van de
NEVAC 2014".
Deze exameneisen zijn goedgekeurd door de Commissie Opleidingen van de Nederlandse
Vacuümvereniging in zijn vergadering van 6 februari 2014 en van kracht per 1 maart 2014.

