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REGELING EXAMENKANDIDATEN NIET-DEELNEMERS
ARTIKEL 1
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

Deze regeling vormt een uitwerking van artikel 2 van de deelnemersovereenkomst (document
EXA-OCE.002) en bepaalt in welke gevallen en onder welke voorwaarden kandidaten van nietdeelnemers examen kunnen doen bij de Stichting Examinering OCE (hierna Stichting).
In deze regeling wordt onder een deelnemer verstaan hetgeen hierover is bepaald in artikel 1
van de deelnemersovereenkomst (EXA-OCE.002).
Onder een “derde” (meervoudsvorm “derden”) wordt verstaan een examenkandidaat die niet is
aangemeld door een deelnemer.
Voor de examenvoorwaarden, examentarieven en overige bepaling rondom de aanmelding van
kandidaten wordt verwezen naar document EXA-OCE.013.

ARTIKEL 2
2.1

2.2
2.3

2.4

TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIE

OVERWEGINGEN

De Stichting is een centrale examenstructuur voor het examineren van zogenoemde OCEdeskundigen zoals bedoeld in het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het
systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (hierna WSCS-OCE).
De Stichting is primair opgericht voor het examineren van personen in dienst van een
deelnemer die werkzaamheden uitvoeren in het kader van het WSCS-OCE.
Het bestuur is volgens artikel 2 van de deelnemersovereenkomst (document EXA-OCE.002)
bevoegd om personen, anders dan bedoeld in artikel 2.2 van deze regeling, toe te laten tot het
examen. Volgens de deelnemersovereenkomst wordt deze bevoegdheid nader uitgewerkt in
een regeling, welke ter goedkeuring aan de deelnemersraad wordt voorgelegd. Deze regeling
geeft hieraan invulling.
Deze regeling is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
- om de toegankelijkheid tot het werkveld van het opsporen van CE te bevorderen en
daarmee bij te dragen aan de continuïteit van de beroepsgroep van OCE-deskundigen, is
het van belang dat ook derden examen kunnen doen bij de stichting;
- voorkomen moet worden dat examen wordt gedaan door personen die andere motieven
hebben dan beroepsmatige in het OCE werkveld;
- volgens de examenvereisten (zie Document Eind- en Toetstermen) dienen kandidaten voor
het examen OCE-deskundige en Senior OCE-deskundige tevens aantoonbaar te
beschikken over voldoende praktijkervaring in het Nederlandse opsporingsproces, welke is
opgedaan bij en onder verantwoordelijkheid van een door het WSCS-OCE gecertificeerde
organisatie.
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ARTIKEL 3
3.1

3.2

3.3

3.4

AANMELDEN KANDIDATEN DOOR DERDEN (NIET-DEELNEMERS)

Een ieder kan zich (laten) aanmelden voor het examen Basiskennis OCE. Daarmee wordt
tegemoet gekomen aan het voorschrift in het WSCS-OCE dat personen die aanwezig zijn in het
opsporingsgebied in beginsel dienen te beschikken over een certificaat Basiskennis OCE.
Deelnemers kunnen alleen kandidaten voor het examen Assistent OCE-deskundige, OCEdeskundige of Senior OCE-deskundige aanmelden die met de deelnemer een arbeidscontract
hebben gesloten.
Kandidaten kunnen door anderen dan deelnemers worden aangemeld voor het examen
Assistent OCE-deskundige, OCE-deskundige of Senior OCE-deskundige, mits bij de
aanmelding een ondertekende ‘Verklaring van geen bezwaar’ (hierna VVGB) van een volgens
het WSCS-OCE gecertificeerde organisatie wordt overgelegd, volgens het model in de bijlage
bij deze regeling.
Bij de aanmelding voor het examen OCE-deskundige en Senior OCE-deskundige wordt door de
deelnemer die de VVGB tekent tevens verklaart dat de kandidaat beschikt over de vereiste
projectervaring zoals bepaald in het desbetreffende Document Eind- en Toetstermen.
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BIJLAGE
VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR CONFORM DOCUMENT EXA-OCE.012

DEELNEMER :……………………………………………………………
Ondergetekende verklaart, als rechtsgeldige vertegenwoordiger van de hierboven genoemde
deelnemer, dat er geen bezwaar zoals bedoeld in Regeling examenkandidaten niet-deelnemers
(Document EXA-OCE.012) bestaat dat de onderstaande persoon bij de Stichting Examinering OCE
het examen voor het onderstaande deskundigheidsniveau aflegt.
Tevens verklaart ondergetekende dat de kandidaat beschikt over de vereiste projectervaring zoals
bepaald in het desbetreffende Document Eind- en Toetstermen.

NAAM KANDIDAAT

:………………………………………………………………….

GEBOORTEDATUM

:………………………………………………………………….

EXAMENNIVEAU

:………………………………………………………………….

……………………………………………………….(plaats), ……………………………………..(datum)

………………………………………………………..(naam)

………………………………………………….
(handtekening)
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