Open brief aan de
Nederlandse Vereniging voor Examens
en al haar leden en overige betrokkenen en belangstellenden

Geachte lezer van deze open brief,
Sinds medio maart zijn in Nederland door de overheid uitgevaardigde vergaande
maatregelen genomen om het Coronavirus onder controle te krijgen. Van een aanvankelijke
lock down zijn we naar een intelligente lock down gegaan. Op 6 mei heeft de regering
aangegeven dat deze maatregelen voor zover de gezondheid en de ontwikkelingen in de
samenleving dit toelaten, geleidelijk aan er sprake zal zijn van het opheffen dan wel het
versoepelen van maatregelen. De regering heeft aan brancheverenigingen gevraagd om
concrete plannen op te stellen voor hun taak- en werkvelden waarmee de veiligheid en
gezondheid van mensen wordt gegarandeerd. In deze op te stellen protocollen moet
concrete invulling gegeven worden aan de richtlijnen van het RIVM die betrekking hebben
op afstand houden, hygiëne en bescherming en dat in de keten, waaronder ook het algehele
proces.
Voor het afnemen van examens op locatie moeten deze protocollen ook worden opgesteld;
hier zijn immers groepen personen bij elkaar. De naleving van de RIVM-richtlijnen is niet
alleen van belang voor de veiligheid en gezondheid van kandidaten maar ook van belang
voor de medewerkers. En uiteindelijk is het in het belang van de sector.
De situatie dat uit een contactonderzoek van de GGD volgt dat de oorsprong van de
besmetting een examenlocatie was, moeten we als professionele sector uitsluiten. Meer dan
ooit tevoren dragen we hier een ‘gezamenlijke verantwoordelijkheid’ en kunnen we ons
laten zien in de kracht van onze professionaliteit, verenigd onder de NVE die er als enige
beroeps-/brancheorganisatie op dit expertiseveld is.
Een belangrijk deel van de examenbranche volgt de richtlijnen van het RIVM al. Mede
dankzij een zeer helder opgesteld en te implementeren protocol heeft een aantal experts
laten zien dat op een verantwoorde wijze de examinering kan worden uitgevoerd.
Uit praktijkobservaties is inmiddels wel gebleken dat bij locaties die zelf dachten te voldoen,
bij nader inzien toch aanpassingen nodig waren. De locaties die voldoen aan de RIVMrichtlijnen kunnen door een onafhankelijke expertiseorganisatie worden gecertificeerd.
Omdat examineren echter geen volledig geautomatiseerd proces is en iedere examenlocatie
anders is, is het belangrijk dat na een initiële audit en certificering, objectieve her-controles
nodig blijven om aan de certificering te blijven voldoen. Dit maakt dat de veiligheid van de
kandidaten en de medewerkers blijvend geborgd is zolang het onzichtbare virus onder ons
is. En als sector dragen we hiermee een objectief geborgde professionaliteit uit waarmee we
ons kunnen profileren als een voor de samenleving vitale sector. Een sector die mensen in
staat stelt om ook in deze onzekere tijden aan te kunnen tonen dat ze beschikken over
competenties die nodig zijn in het economische verkeer. Op die wijze kunnen we de
economie in staat stellen zich verder te ontwikkelen en mensen in staat stellen zich
persoonlijk professioneel in te zetten.

We verzoeken de Nederlandse Vereniging van Examens dan ook om de professionaliteit van
deze sector op deze wijze te stimuleren en beroeps- en brancheorganisaties te betrekken en
te vragen in deze Coronatijd ook de RIVM-richtlijnen tot onderdeel te maken van de
uitvoering van de examens. Immers het examineringsproces kan niet los gezien worden van
deze richtlijnen. Richtlijnen waar we zoals de Minister-President aangeeft, allemaal
gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. Of dit nu wel of niet in onze directe
opdrachtbevestiging staat, we moeten dit gezamenlijk tot onderdeel maken van het proces.
De anderhalvemeter-samenleving is geen situatie die een aantal maanden zal bestaan, maar
zal gelden totdat er een effectief vaccin is gevonden tegen het Coronavirus. Bedrijven en
instellingen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en op deze manier doet de
examenbranche dat. We vinden het nodig hieraan in de volle breedte bekendheid te geven
door vermelding op de website, verspreiding van een persbericht hieromtrent en bijv. een
open advertentie of publiciteit geven in de openbaarheid. Op deze wijze stellen we de
kandidaten en medewerkers gerust en geven we de samenleving het vertrouwen dat er
veilig examens kunnen worden afgelegd in ieder geval op gecertificeerde locaties.
Met vriendelijke groet,
Paul van Katwijk namens Lamark

