
 
 

Pagina 1 van 2 

 

Besluitenlijst Vakbekwaamheid 1 januari 2021 tot 15 februari 2022 

 
Een aantal examencommissies zijn per 1 januari 2022 onder de structuur van de 

vakbekwaamheidscommissie komen te vallen. De examencommissies EP, Natuurlijke Koudemiddelen 

vallen sinds 12 mei 2022 ((CB120522-05) onder de directe verantwoordelijkheid van het CCvD, In dit 

besluitenoverzicht zijn de besluiten zichtbaar die overgenomen zijn door het CCvD en vastgesteld in de 

vergadering van 15 september 2022. 

 

Besluit COEC 15022022-01 

Vaststellingsbesluit eindtermen opfriscursus EP 

De leden van de COEC-InstallQ hebben kennisgenomen van de aangeboden eindtermen voor de EP-
opfriscursus.  

De COEC besluit:  

• De aangeboden eindtermen vast te stellen met datum van vaststelling 15-02-2022; 

• In te stemmen met de verplichting om EP-adviseurs voor 1 oktober 2022 de EP-opfriscursus, 
gebaseerd op deze eindtermen te laten volgen; 

• Deze eindtermen voor te leggen aan de CCvD-InstallQ;  

• De betrokken examencommissie van het besluit van het COEC op de hoogte te stellen.  

 

Vaststellingsbesluit 150122 “documenten vakbekwaamheid werken met Natuurlijke Koudemiddelen ACB” 

(schriftelijk) 

  

De Centrale Opleidings- en Examencommissie van InstallQ heeft kennisgenomen van de op 17 

december 2021 toegestuurde documenten: 

 

• De toetsmatrijs voor het praktijkexamen (PE) v0.22  

• De toetsmatrijs voor het theorie-examen (TE) v0.14  

• De Cesuur ACB-1 (volledig) v0.7[1]  

• De Cesuur CB-2 v0.4 (klein)  

• De kaders voor het praktijkexamen (Kaders Basis PE ACB v0.6)  

• Locatie en installatie eisen t.b.v. brandbare koudemiddel examens in het kader van ACB 

certificering NH3 (Ammoniak) versie 7, datum 8 december 2021 

• Locatie en installatie eisen t.b.v. brandbare koudemiddel examens in het kader van ACB 

certificering CO2 versie 6, datum 8 december 2021  

• Locatie en installatie eisen t.b.v. brandbare koudemiddel examens in het kader van  

• Notitie Versiebeheer ETT en toetsmatrijs v0.3 d.d. 8 december 2021.  

 

en besluit:                                                    

• De documenten vast te stellen per 15 januari 2022; 

• De documenten ter kennisgeving voor te leggen aan het CCvD van InstallQ. 
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Besluit COEC 03062021-01 (schriftelijk) 

  

Vaststellingsbesluit “documenten vakbekwaamheid monteurs natuurlijke koudemiddelen (ACB)”  

  

De Centrale Opleidings- en Examencommissie van InstallQ heeft kennisgenomen van de documenten: 

• De eind- en toetstermen ETT voor het werken met ammoniak, CO2 of brandbare koudemiddelen: per 

koudemiddel 

• Cesuur ACB-I (ongeacht inhoud koudemiddel) 

• Cesuur CB-II (tot 25kg inhoud koudemiddel (CO2 of brandbaar) 

• Toetsmatrijs: Praktijkexamen, Theorie-examen basisdeel en Theorie-examen koudemiddelspecifiek 

• Profiel Examinator praktijkexamen. 

en besluit: 

• de documenten vast te stellen per  3 juni 2021; 

• de documenten te publiceren via het Netwerk Koude & Klimaat; 

• de documenten ter kennisgeving voor te leggen aan het CCvD van InstallQ. 

 

 

Besluit COEC 31052021-01 (schriftelijk) 

  

Vaststellingsbesluit “documenten vakbekwaamheid waterzijdig inregelen”  

  

De Centrale Opleidings- en Examencommissie van InstallQ heeft kennisgenomen van de documenten: 

• besluitvormingsdocument waterzijdig inregelen 

• de eindtermen WI 

• de outillagevereisten voor WI 

• de kwaliteitsvereisten voor trainers WI 

• de praktijkobservatielijst voor WI 

 

en besluit: 

• de documenten vast te stellen per 31 mei 2021 

• de documenten in te brengen bij de komende aanpassing van de erkenningsregeling 

Verwarmingsinstallaties 

• de documenten ter kennisgeving voor te leggen aan het CCvD van InstallQ. 

 

Vaststellingsbesluit 180521-01 “documenten vakbekwaamheid zonnestroomsystemen” 

  

De Centrale Opleidings- en Examencommissie van InstallQ heeft kennisgenomen van de documenten: 

• Outillage vereisten voor accreditatie praktijkexamen Zonnestroomsystemen d.d. 21 april 2021 

• Definitief toetsmatrijs_ZonPV 26-4-2021[1] 

• Richtlijnen praktijkexamen Zonnestroom_versie 03 (002).pdf. 

  

en besluit: 

• de documenten vast te stellen per 18 mei 2021; 

• de documenten ter kennisgeving voor te leggen aan het CCvD van InstallQ. 


