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Functieprofiel examinator F-gassen 
 
 

Doel van de functie 
Een examinator beoordeelt kennis, vaardigheden en competenties van kandidaten. De 
beoordeling bestaat uit een examenresultaat (uitslag/cijfer) met een onderbouwing aan de 
hand van antwoordmodel of beoordelingscriteria. 
De beoordeling kan betrekking hebben op observatie van de kandidaat, schriftelijk werk of 
andere bewijzen van diens kennis, vaardigheid of competentie. 
 
 

Taken en verantwoordelijkheden 
De examinator: 

• bereidt afname van examens voor; 

• maakt kandidaten duidelijk wat van hen verwacht wordt; 

• creëert een afnamesituatie waarin kandidaten zich fysiek en relationeel veilig voelen; 

• beoordeelt de examenprestatie van kandidaten: door observatie, registratie en 
beoordeling en handelt hierbij volgens de voorgeschreven procedures; 

• doet van de beoordeling mondeling en schriftelijk verslag aan betrokkenen 
(kandidaten, coördinator , examencommissie en eventueel commissie van beroep); 

• geeft de kandidaat feedback op zijn prestaties; 

• communiceert op een correcte wijze mondeling en schriftelijk; 

• herkent signalen van fraude; 

• handelt volgens voorgeschreven procedures bij fraude; 

• herkent conflicterende situaties bij het beoordelen en handelt hier naar. 
 
 

PBNA hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:  
• Elke kandidaat wordt objectief beoordeeld.  

• Elke kandidaat wordt aan de hand van dezelfde normen op gelijke wijze beoordeeld.  

• Elke kandidaat wordt beoordeeld aan de hand van vooraf vastgestelde 
beoordelingscriteria.  

• Kandidaten moeten voor het examen op de hoogte zijn van de normering die bij de 
beoordeling wordt gebruikt.  

• Examinatoren moeten hun beoordeling kunnen motiveren.  

• De beoordeling moet consistent zijn en in overeenstemming met de 
beoordelingscriteria.  

 
 

Plaats van de functie in de organisatie 
De examinator voert zijn werkzaamheden uit in opdracht van de directie van PBNA en onder 
verantwoordelijkheid van de examencommissie F-Gassen (volgens BRL 200). De 
examinator werkt veelal samen met andere examinatoren. Afstemming over de procedure 
van afname en over de beoordeling zijn een onderdeel van het werk als examinator. 
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Kennis en vaardigheden 
 
De examinator: 

• is de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig  

• beschikt over goede communicatieve en contactuele vaardigheden  

• handelt onafhankelijk, objectief en zelfstandig  

• handelt ethisch en integer  

• treedt regelend en besluitvaardig op  

• heeft een verklaring van geheimhouding, onafhankelijkheid en beslotenheid van de 
examens ondertekend  

 
 

Vereiste opleiding en ervaring: 

Een examinator beschikt over minimaal een (post) MBO opleiding 

installatietechniek of gelijkwaardig en heeft ten minste 10 jaar relevante 

werkervaring op het gebied waarvoor examens worden afgenomen. 

 
Alle examinatoren zullen door PBNA worden ingewerkt en begeleid in het 

afnemen en beoordelen van examens F-gassen. De aard en intensiteit is 

afhankelijk van de ervaring op het gebied van het afnemen van examens. 

 
 


