
Elders verworven competenties: SBM 
Protocol voor verkrijgen van vrijstelling  

De procedure die de kandidaat-verslaggever moet volgen om de vrijstelling aan te vragen, staat 

beschreven in het reglement §7.4. 

 

Bij SBM kunnen er twee soorten examens worden afgelegd: examen verslaggever voorontwerp en 

examen mechanische ventilatie. Bij BCCA vzw bestaan er 7 competenties:  

• Coördinator Ventilatieverslaggeving 

• Ventilatie Voorontwerp en Ontwerpspecificaties 

• Doorstroomopeningen 

• Regelbare Toevoeropeningen 

• Regelbare Afvoeropeningen 

• Mechanische Ventilatie - theoretisch luik 

• Mechanische Ventilatie - praktisch luik 

Dit document beschrijft welke competenties worden afgedekt op basis van de examens bij SBM. 

Alvorens de vrijstelling toe te kennen, zal BCCA vzw een ‘registratiefiche voor erkenningsbeslissing’ 

opmaken die aan de erkenningscommissie ter akkoord wordt voorgelegd. Na dit akkoord zal de 

vrijstelling worden toegekend en zal de kandidaat-verslaggever hiervan op de hoogte worden 

gebracht. Indien de vrijstelling ‘Mechanische Ventilatie – praktisch luik’ betreft, zal de kandidaat-

verslaggever voorlopig erkend worden en zal hem de verdere procedure worden toegelicht. 



Praktisch examen mechanische ventilatie 
Het protocol voor dit praktijkexamen is opgenomen in het reglement van SKH: 

 

 

BCCA vzw zal de competentie ‘Mechanische Ventilatie – praktisch luik’ toekennen wanneer het 

examencertificaat vermeldt dat de persoon geslaagd is voor dit gedeelte van het examen, zoals in 

onderstaand voorbeeld: 

 



 

Examen verslaggever voorontwerp 
Het protocol voor dit examen werd mondeling toegelicht door Dhr. Dedeyne tijdens de 

Consultatiecommissie van 6 februari 2020 en is ook toegevoegd op de volgende bladzijde. 

Het examencertificaat vermeldt voor minstens twee deelaspecten of de kandidaat geslaagd of niet 

geslaagd is. Wanneer het deelaspect niet behandeld werd, zal het examencertificaat ‘-‘ aanduiden. 

 

BCCA vzw zal de competentie Regelbare Toevoeropeningen toekennen wanneer het 

examencertificaat vermeldt dat de persoon geslaagd is voor dit gedeelte van het examen. 

BCCA vzw zal de competentie Doorstroomopeningen toekennen wanneer het examencertificaat 

vermeldt dat de persoon geslaagd is voor dit gedeelte van het examen. 

BCCA vzw zal de competentie Regelbare Afvoeropeningen toekennen wanneer het examencertificaat 

vermeldt dat de persoon geslaagd is voor dit gedeelte van het examen. 

BCCA vzw zal de competentie Mechanische Ventilatie - theoretisch luik toekennen wanneer het 

examencertificaat vermeldt dat de persoon geslaagd is voor dit gedeelte van het examen. 

BCCA vzw zal de competenties Coördinator Ventilatieverslaggeving en Ventilatie Voorontwerp en 

Ontwerpspecificaties toekennen wanneer het examencertificaat voor alle behandelde aspecten van 

het examen vermeldt dat de persoon geslaagd is. Bij de overige deelaspecten wordt er ‘-‘ vermeld. 

 



 

 

 

 

 


