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Inleiding:
Dit Algemeen deelreglement Brandpreventiedeskundige 2 vormt een aanvulleing op de
Algemene deelnamevoorwaarden. Hierin zijn bepalingen opgenomen die gelden voor
examens van Examenbureau Brandveiligheid. In dit Deelregelement zijn onderwerpen
opgenomen die gelden voor de Brandpreventiedeskundige 2 examens
Bergripsomschrijvingen:
BPD2 – Brandpreventiedeskundige2
Deelreglement- Aanvulling op de Algemene deelname voorwaarden BPD2 examen
Eind- en toetstermen – Korte beschrijving van de kennis, inzichten en vaardigheden
waarover een examenkandidaat moet beschikken.
Examencommissie – Door Examenbureau Brandveiligheid benoemde onafhankelijk
commissie die de inhoud van het examen en de uitslag bepaald.
Examenonderdeel- Een deel van het examen (bijvoorbeeld Meerkeuze vragen, Open vragen
of het praktijk onderdeel)
Examenopzet – De lengte (duur) en de wijzen van een bepaald examenonderdeel.
Kandidaat - Hij of zij die voor het examen is ingeschreven en er aan deelneemt.
Algemene Deelname Voorwaarden – Voorwaarden van het Examenbureau die gelden om
aan het examen van het Examenbureau Brandveiligheid deel te nemen en het krijgen van
een diploma.
Toelatingseisen - Eisen waaraan een kandidaat moet voldoen om tot een examen te worden
toegelaten
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Artikel 1:

Toegang tot examens

Een kandidaat mag aan het examen deelnemen als voldaan is aan de voorwaarden zoals
beschreven in de Algemene Deelname voorwaarden van Examenbureau Brandveiligheid.
Artikel 2:

Examenopgaven

Er mogen geen aantekeningen gemaakt worden van de examendocumenten en deze mogen
ook niet worden meegenomen. Kandidaten moeten na afloop ALLE examendocumenten
inleveren bij de surveillant. (Inclusief eventueel gebruikt kladpapier). Als de
examendocumenten niet (of niet compleet) worden ingeleverd dan kan het examen
ongeldig worden verklaard. Ook kunnen hieruit kosten ontstaan die in rekening worden
gebracht.
Kandidaten moeten op alle documenten hun EXAMENNUMMER vermelden en het is niet
toegestaan om een naam van een kandidaat te vermelden. Als dit wel het geval is dan is het
examen ongeldig. Het examennummer ontvangen de kandidaten vooraf aan het examen.
Artikel 3:

Herexamen

Bij het brandpreventiedeskundige 2 examen blijft een voldoende voor een onderdeel geldig
tot 24 maanden na het gemaakte examen. In deze tijd kunnen herexamens worden gedaan
voor het onvoldoende gemaakte onderdeel.
Artikel 4:

Examenopzet

(zulks per examen ter beoordeling van de betreffende examencommissie)

Artikel 5:

Beoordeling examens

(zulks per examen ter beoordeling van de betreffende examencommissie)
Meerkeuzevragen: Examenonderdelen die uit meerkeuzevragen bestaan worden aan de
hand van een model beoordeeld. Voor een voldoende cijfer( 6 of hoger) moet minimaal het
volgende percentage goede antwoorden worden behaald:
Brandpreventiedeskundige2

70%

Resultaat

Cijfer

0 t/m 7
8 t/m 10
11 t/m 13
14 t/m 15

3
4
5
6
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16
17
18 t/m 19
20

7
8
9
10

Open vragen en Projectopdracht: Voor een voldoende cijfer van 6 of hoger moet minimaal
het volgende percentage goede antwoorden worden behaald:
Brandpreventiedeskundige2

70%

Resultaat

Cijfer

<= 49 %
>= 50%
>= 60%
>= 70%
>= 78%
>= 85%
>= 93%
>= 100%

3
4
5
6
7
8
9
10

Artikel 6:

Vastellen eindcijfers

(Zulks per examen ter beoordeling van de betreffende examencommissie)
Om te slagen voor het examen en in aanmerking te komen voor het Examenbureau
brandveiligheid Diploma gelden de volgende normen:
Brandpreventiedeskundige 2
Eindcijfer 6 of hoger voor ieder examenonderdeel
Artikel 7:
Gebruik van hulpmiddelen bij het examen
Gebruik van mobiele telefoons, tablet en dergelijke is bij GEEN enkel examenonderdeel
toegestaan.
Voor alle examens geldt dat Examenbureau Brandveiligheid de kandidaat een zwart
schrijvend potlood of pen verstrekt. (Andere kleuren gaan in de verwerking verloren).
Brandpreventiedeskundige 2
Bij de examenonderdelen Meerkeuzevragen is alleen het gebruik van een eenvoudige niet
programmeerbare rekenmachine toegestaan. Verder mag u bij de onderdelen Open Vragen
en de Projectopdracht gebruik maken van al het cursusmateriaal. Toiletbezoek is tijdens het
maken van de onderdelen niet toegestaan. Als kladpapier is alleen het door het
examenbureau verstrekte papier toegestaan.
Artikel 8:

Slotbepaling
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In zaken waarin in dit deelreglement niet is voorzien geldt het oordeel van het
Examenbureau Brandveiligheid en/of de examencommissie. Hier zal zoveel mogelijk mee
worden overlegd. Van dit oordeel kan niet worden afgeweken.

PRIVACYVERKLARING
De BV Witlox Brandveiligheid verwerkt persoonsgegevens als u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons
verstrekt. Uw gegevens worden verwerkt voor levering van diensten en voor onze administratie. Wij zullen uw persoonsgegevens niet
langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor
hanteren wij de wettelijke bewaartermijn. Witlox Brandveiligheid BV/Examenbureau Brandveiligheid neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn,
conform de geldende beveiligingsnormen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te
verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij ons. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heeft u altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te
trekken. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. 17 mei 2018.
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