Specifiek reglement examen Energiedeskundige type A met verwijzing naar
het Onderwijs- en examenreglement van Thomas More Kempen vzw.
Inleiding
Dit specifiek examenreglement is van toepassing op deelnemers aan het examen
Energiedeskundige type A van Thomas More Kempen vzw.
Inhoud
De bepalingen opgenomen in het onderwijs- en examenreglement van Thomas More
Kempen vzw zijn integraal van toepassing. Het onderwijs- en examenreglement van
Thomas More Kempen vzw is opgenomen in bijlage. Specifiek voor het examen tot
Energiedeskundige type A gelden bovendien de volgende bepalingen.
Artikel 1. Algemene toelatingsvoorwaarden voor alle opleidingen van Thomas More
Dit artikel wordt integraal vervangen door:
Om toegelaten te worden tot deelname aan het examen:
- Hebt u een erkende basisopleiding tot energiedeskundige type A gevolgd
- hiervoor een getuigschrift ontvangen.
Deelnemers aan het examen beogen het behalen van een erkenning om het
beroep van energiedeskundige type A te mogen uitvoeren. Slagen voor het
examen is één van de voorwaarden om erkend te worden als energiedeskundige
type A zoals vastgelegd in het Energiebesluit van 19 november 2010. Meer
informatie
over
deze
erkenning
kan
u
vinden
op
www.energiesparen.be/energiedeskundigetypea.
De examinant moet ten laatste 5 werkdagen voor de dag van het examen
ingeschreven zijn via http://kce.thomasmore.be/ . Na bevestiging van
inschrijving, stuurt de examinant een copy van het getuigschrift opleiding
Energiedeskundige Type A naar tinne.pauwels@thomasmore.be .
Deelname aan examen is mogelijk na ontvangst van het getuigschrift (copy) en
een geldige betaling. Zowel de inschrijving als de betaling zijn elektronisch. De
betalingsmodaliteiten worden toegelicht in de inschrijvingsmodule op de website.
De prijs van het examen is 300 euro, incl. BTW.
Wie kan zich inschrijven voor het examen?
Nieuwe kandidaat-energiedeskundigen type A
Om te kunnen deelnemen aan het examen verslaggever moet de examinant op
de dag van het examen over een geldig getuigschrift beschikken van de
basisopleiding tot energiedeskundige type A. Een geldig getuigschrift is een
getuigschrift van de basisopleiding dat niet ouder is dan 11 maanden op de dag
van het examen.
Daarna moet u slagen voor dit examen binnen de 6 maand na ontvangst van het
getuigschrift om te slagen als Energiedeskundige type A.

Specifiek reglement examen Energiedeskundige type A

Pagina 1 van 4

Binnen deze periode van 6 maanden hebt u 2 kansen om te slagen voor het
examen. Indien men ook de tweede keer niet slaagt, moet de opleiding opnieuw
worden gevolgd.
Meer informatie en een lijst van erkende opleidingsinstellingen is terug te vinden
op de website van het VEA.
Artikel 32. Examenperiodes
Dit artikel wordt integraal vervangen door:
De data waarop een examen tot Energiedeskundige type A georganiseerd wordt
bij Thomas More Kempen vzw, zijn terug te vinden op de website van Thomas
More en op www.kce.thomasmore.be en op de website van het VEA.
Artikel 33. Plaats van het examen
Dit artikel wordt integraal vervangen door:
Alle examens worden afgenomen in een lokaal van Thomas More Kempen vzw
campus Geel.
Artikel 34. Examenplanning
Dit artikel is niet van toepassing voor het examen Energiedeskundige type A.
Artikel 35. Bijzondere examenplanning voor individuele studenten
Dit artikel is niet van toepassing voor het examen Energiedeskundige type A.
Artikel 39. Afwezigheid bij examens en inhaalexamens
Dit artikel wordt integraal vervangen door:
In geval de deelnemer niet kan deelnemen aan het examen, verwittigt hij/zij vóór
de start van het examen Jef De Schutter op jef.de.schutter@thomasmore.be of
Griet Janssen op griet.janssen@thomasmore.be. De deelnemer stuurt binnen de
twee werkdagen de documenten door die de afwezigheid wettigen. De deelnemer
met een geldige afwezigheid krijgt vrijstelling van betaling voor het volgende
officieel georganiseerde examen verslaggever door Thomas More Kempen vzw.
Welke omstandigheden worden aanvaard als wettige afwezigheid?
Ziekte mits een geldig doktersattest,
geboorte of overlijden naaste familie mits geldig attest,
dringende reden: een ongeval of hospitalisatie van je partner of kind,
bij ernstige materiële beschadiging van je bezittingen door brand of een
natuurramp of bij bevel tot verschijning in een rechtzitting telkens mits een
geldig attest.
Bij niet-geldige aanwezigheid wordt geen inhaalexamen ingelast. Bij fraude met
afwezigheidsattesten gelden de procedure en de sancties van examenfraude.
Artikel 45. Algemene regels voor examens
Dit artikel is integraal van toepassing.
Het examen gaat door in een computerlokaal van Thomas More Kempen vzw
campus Geel waarin vaste computers zijn opgesteld. De deelnemers mogen een
vast opgestelde computer van Thomas More Kempen vzw gebruiken. Gebruik
van eigen laptop is niet toegelaten. De netwerktoegang is beperkt: de
deelnemers krijgen enkel toegang tot de websites www.energiesparen.be, het
inspectieprotocol en www.energieprestatiedatabank.be. De deelnemers kunnen
ook documenten downloaden.
Tijdens het examen is het niet toegelaten internetlocaties te bezoeken andere
dan www.energiesparen.be, het inspectieprotocol en
www.energieprestatiedatabank.be. Elke inbreuk wordt behandeld als
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examenfraude waarop de procedure van artikel 70 van het examenreglement
Thomas More van toepassing is.
Bestanden die nodig zijn voor de praktische examenvragen worden ter
beschikking gesteld.
Artikel 48. Beoordeling
Dit artikel wordt integraal vervangen door:
Het examen bestaat uit 2 modules: een eerste modules met 30
meerkeuzevragen en tweede module met een praktische case. Beide modules
staan elk op 0% van de punten.
De deelnemer slaagt voor het examen als:
 hij/zij minstens 60% behaalt over het gehele examen;
 én minstens 50% voor elk van de 2 modules.
Indien men niet slaagt voor 1 of de 2 modules, dient het volledige examen
opnieuw te worden afgelegd.
Bij voor de
 Een
 Een
 Een

eerste module geldt volgende regel:
goed antwoord geeft een score van +1
blanco antwoord geeft een score 0
fout antwoord geeft score -0.3

Voor de tweede module wordt een case volledig uitgewerkt en ingevuld in de
oefenversie van de EPC-software. Er worden 10 resultaten gevraagd op het
examen, dewelke de geëxamineerde moet overnemen en neerschrijven op het
resultatenblad. Indien gevraagd wordt naar het kengetal, de bruikbare
vloeroppervlakte of het beschermd volume wordt hierop een tolerantie van 10%
toegestaan. De overige waarden dienen wel correct te zijn. Hiervoor geldt
volgende regel:
 Een goed antwoord geeft een score van +1
 Een blanco antwoord geeft een score 0
 Een fout antwoord geeft score 0
Als een persoon ingeschreven is voor het examen en niet deelneemt aan een
evaluatieactiviteit, wordt het resultaat “Niet Afgelegd” (NA) als een 0-score
verrekend voor de evaluatieactiviteit.
Artikel 62. Aantal examenkansen
Dit artikel wordt integraal vervangen door:
Een inschrijving voor een examen van Energiedeskundige type A geldt voor één
examenkans.
Artikel 64. Overdracht van deelresultaten
Dit artikel wordt integraal vervangen door:
Overdracht van deelresultaten naar een volgend examen is niet mogelijk.
Artikel 66. Tolerantie: algemeen principe
Dit artikel is niet van toepassing voor het examen Energiedeskundige type A.
Artikel 67. Toleranties ingezet door de student
Dit artikel is niet van toepassing voor het examen Energiedeskundige type A.
Artikel 68. Toleranties ingezet door de examencommissie
Dit artikel is niet van toepassing voor het examen Energiedeskundige type A.
Artikel 69. Wat is examenfraude
Elk gedrag van een student in het kader van een examen dat het geheel of
gedeeltelijk onmogelijk maakt of probeert te maken om een juist oordeel te
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vormen over de kennis, het inzicht en/of de vaardigheden van de student zelf of
van andere studenten, wordt beschouwd als examenfraude.
Artikel 70 Procedure
Het artikel 70 is integraal van toepassing. De examencommissie bestaat uit Jef
De Schutter, Paul De Schepper en Griet Janssen.
Artikel 71 Sancties
Op grond van vastgestelde examenfraude kan de examencommissie beslissen
dat de deelnemer een nul krijgt voor het examen.
Artikel 73 Recht op feedback
De deelnemer kan voor vragen over het examen of de resultaten in eerste lijn
terecht bij Jef De Schutter. In hogere lijn kan de deelnemer terecht bij Griet
Janssen.
Artikel 75 Taak en functie van de ombuds
Bij klachten kan de examinant terecht bij Jef De Schutter en Griet Janssen.
Artikel 97 Procedure inschrijving en betaling
De procedure voor inschrijving en betaling worden vermeld op website
http://kce.thomasmore.be
Artikel 98 Vorm en opbouw examen
Examenduur: 4 uur
Het examen bestaat uit:
30 Multiplechoicevragen met telkens maar één correct antwoord
1 uit te werken praktische case
o Uit te werken in de oefen-software
o Of met als oplossing 10 waarden over te neme uit de berekening dmv
de software
Alle vragen worden op papier gesteld. De deelnemers vullen de antwoorden in op
papier, zowel voor de meerkeuzeantwoorden als de praktische case. Voor het
ganse examen wordt een kopie van de laatste versie van het inspectieprotocol ter
beschikking gesteld door Thomas More Kempen.
Artikel 100 werkwijze voor het meedelen van de resultaten
De resultaten van het examen worden ten laatste na 10 werkdagen bekend
gemaakt. De resultaten worden verstuurd per mail.
De deelnemer kan voor vragen over het examen of de resultaten in eerste lijn
terecht bij Jef De Schutter. In hogere lijn kan de deelnemer terecht bij Griet
Janssen.

Bijlage: Onderwijs- en examenreglement van Thomas More Kempen vzw
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