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L.S., 
 
Binnenkort ga je deelnemen aan een STIPEL-examen Voldoend Onderricht Persoon Hoogspanning. 
 
Met deze informatiebrief willen wij je zo goed mogelijk informeren over het examen. Misschien is niet 

alles op jou van toepassing. In jouw examenoproep lees je welke examenonderdelen jij gaat afleggen. 

 
Examenlocatie, examendatum en- tijd: 

Op je examenoproep staat aangegeven waar en wanneer het examen zal plaatsvinden, en wat jouw 
examentijden zijn. 
 
Wij vragen je om 15 minuten vóór aanvang van een examenonderdeel aanwezig te zijn. De examinator 
haalt je op uit de kantine of verzamelplaats. 
 
Doe je examen in Gorinchem? Er zit een bel naast de voordeur. Als je hier op drukt hoor je de bel en 

die wordt binnen het gebouw ook overal gehoord. Wanneer er niet direct open gedaan wordt, betekent 
dit dat er examens afgenomen worden en er op dat moment even niemand in de gelegenheid is je 
binnen te laten. We vragen je om in dat geval even rustig af te wachten. 
 
Op de locatie in Gorinchem kun je gebruik maken van het WiFi netwerk. Gebruik hiervoor de volgende 
sleutel: 2d36bc14be7bf8d. 
 

STIPEL theorie-examen (indien van toepassing) 

Het theorie-examen duurt 30 minuten. Het is een digitaal examen dat wordt afgenomen op een 
computer of iPad. Je wordt getoetst op kennis van veiligheid. De certificatietoets bestaat uit 20 vragen. 

Als je minimaal 14 vragen goed hebt beantwoord, ben je geslaagd voor deze toets.  
 
STIPEL praktijkexamen (indien van toepassing) 

Het praktijkexamen duurt 25 minuten. 
 
Je krijgt van je examinator een examenopdracht op papier, die je moet uitvoeren. Je uitgevoerde 
opdrachten worden geëxamineerd.  
 
Denk je erom dat je tijdens het praktijkexamen veiligheidsschoenen of –laarzen draagt? Je moet je 
veiligheidsschoenen of –laarzen meenemen en je mag je goedgekeurde werkkleding meenemen. 

Werkkleding is bij voorkeur vlamboog vast, elektrisch isolerend, vlam vertragend en antistatisch. 
 

Tip: spreek hardop uit welke handelingen je uitvoert zodat de examinator dit goed kan opmerken. 
 
Meer informatie 

• Je gaat een STIPEL examen afleggen. Wil je meer weten over STIPEL of wil je de 
STIPEL-certificatieschema’s bekijken? Ga dan naar www.stipel.nl 
 

• De geldigheidsduur van een STIPEL-certificaat is drie jaar. 
 

• Om deel te mogen nemen aan het examen ben je verplicht een geldig legitimatiebewijs te tonen 
aan de examinator (rijbewijs, paspoort, Europese ID-kaart). 
 

 

http://www.stipel.nl/
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• Tijdens het praktijkexamen moet je PBM’s dragen. Je moet zelf veiligheidsschoenen of –laarzen 
meenemen. 
 

• Bij aanvang van elk examenonderdeel wordt je gevraagd de presentielijst af te tekenen. Check of 

jouw gegevens op de presentielijst correct zijn en pas ze eventueel aan. 
 

• Tijdens het examen mogen alleen de aan jou uitgereikte examenstukken, een potlood, een gum en 
eventueel een rekenmachine op je tafel aanwezig zijn. Je mag een rekenmachine meenemen naar 
het examen.  
 

• Informatie- en telecommunicatieapparatuur zoals PDA’s, telefoons, smartphones en laptops 

mogen niet worden gebruikt en dienen te zijn uitgeschakeld. 
 

• Contact tussen kandidaten onderling tijdens het examen is natuurlijk niet toegestaan. 

 
• Na afloop van het examen dien je alle examenstukken en eventuele aantekeningen in te leveren bij 

je examinator. Het is niet toegestaan examenstukken mee te nemen, te kopiëren dan wel te 
fotograferen. Als je klaar bent met je toets, mag je de ruimte pas verlaten als de examinator 

daarvoor toestemming geeft. 
 
• Als de maximaal toegestane tijdsduur voorbij is, wordt het examen beëindigd. 

 
• Ons volledig examenreglement vind je op: https://www.itvexamens.nl/nieuws/voorwaarden 

 

• Als ITV-team vinden we het belangrijk om te kunnen ontwikkelen. In de service aan jou, 
de kwaliteit van de examens en de aandacht die onze examinatoren tijdens het examen aan je 
geven. Zou je daarom zo vriendelijk willen zijn om na het examen je mening te geven op 
http://www.itvexamens.nl/geefjemening  

 

• Wil je vóór het examen oefenen in het beantwoorden van theorievragen? Kijk dan op onze website: 
http://www.itvexamens.nl/oefenen 

 
Kan de vlag uit? 

Theorie-uitslagen zijn bekend binnen:  2 werkdagen 

Praktijkuitslagen zijn bekend binnen:  14 dagen 
 
De voorlopige uitslag van je examen kun je vinden op onze internetsite 
http://www.itvexamens.nl/uitslagen. Je dient daarvoor je examenkandidaatnummer in te voeren. Dit 
nummer vind je op de examenoproep. 
 
De definitieve uitslag en het persoonscertificaat worden binnen 4 weken verzonden naar je 

contactpersoon. 
 
Tot slot 

Wij verwachten dat deze informatie je helpt in de voorbereiding op je examen. Wanneer we je nog 

ergens mee kunnen helpen, kun je ons bereiken op telefoonnummer 088 – 63 63 111 of 
itv@itvexamens.nl. 
 
Wij wensen je veel succes bij het examen. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
Team ITV 
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