Uitgebreide informatie over het DIA-examen
Voordat je op het examen komt
Voordat je DIA examen mag doen moet je aantonen dat je voldoet aan de zogenaamde
entreecriteria. De entreecriteria die gelden voordat je aan het DIA examen mag beginnen zijn:
- Je bent minimaal 18 jaar oud.
- Je moet laten zien dat je deel 1 van het online-instructieprogramma adembescherming
(vezelveiligheid) hebt afgerond
- Je DIA certificaat is de afgelopen 12 maanden niet ingetrokken geweest.
Daarnaast verwachten we dat je:
- Een geldig ID-bewijs meeneemt
- De certificatieovereenkomst met DNV invult en ondertekent
- Je alle gevraagde gegevens die je voor het examen in moet vullen naar waarheid invult.
Het examen
Het examen bestaat uit een theorie-examen, een rapportage-examen en een praktijkexamen.
Bij het theorie-examen is een toezichthouder van proXia aanwezig. Voor je theorie-examen heb je
maximaal 90 minuten de tijd. Het theorie-examen wordt op een laptop afgelegd en bestaat uit 65
meerkeuzevragen.
Het rapportage-examen duurt maximaal 110 minuten. In aanwezigheid van de toezichthouder krijg je
90 minuten de tijd om een rapportage opdracht te maken. Daarna moet je deze in maximaal 20
minuten bespreken met een examinator. Zowel voor de opdracht als de mondelingen presentatie
aan de examinator krijg je punten.
Het praktijkexamen duurt ook maximaal 50 minuten en wordt afgenomen door een examinator van
proXia. Het praktijkexamen bestaat uit verschillende onderdelen:
- Je moet laten zien dat je asbestverdachte materialen kunt herkennen. Hiervoor krijg je
materiaalmonsters in potjes zie je foto’s waar deze materialen worden gebruikt.
- Je moet laten zien dat je op de juiste manier monsters van asbestverdacht materiaal kunt
nemen.
Beoordeling van het examen
Om te slagen voor het theorie-examen moet je minimaal 68% van de te behalen punten hebben
gehaald.
Om te slagen voor het praktijkexamen moet je voor elk onderdeel apart minimaal 70% van het
maximale aantal punten gehaald hebben. Als er tijdens het praktijkexamen een fatale fout (KO) is
geconstateerd ben je altijd gezakt voor het praktijkexamen.
Voor het rapportage-examen moet je voor beide onderdelen minimaal 70% van de punten gehaald
hebben om te slagen.
Nadat het resultaat van alle onderdelen bekend is krijg je van de medewerkers van proXia of van de
opleider de voorlopige uitslag (geslaagd of gezakt) meegedeeld. Uiteindelijk bepaald DNV-GL of je
werkelijk geslaagd bent. Het certificaat en het pasje wordt door DNV-GL gemaakt en krijg je via de
opleider. Ook wordt je opgenomen in het persoonsregister op de website van Ascert.
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Herexamen
Wil je opnieuw herexamen voor het theorie-examen, het rapportage-examen of het praktijkexamen
doen dan kun je dit aanvragen bij de opleider. De opleider regelt vervolgens met proXia de planning
van je herexamen.
Je kunt maximaal twee keer herexamen per onderdeel doen. Ben je na twee keer een herexamen
nog niet geslaagd, dan moet je het volledige examen (praktijk, rapportage en theorie) over doen. Let
op: je moet binnen een half jaar na je eerste examen een herexamen doen.
Geldigheid van je certificaat
Je DIA-certificaat is drie jaar geldig. Als de geldigheid van je certificaat verloopt moet je opnieuw
examen afleggen. Wanneer je hiervoor slaagt wordt je certificaat weer met drie jaar verlengt. In de
periode dat je certificaat geldig is moet je vanzelfsprekend blijven voldoen aan de voorwaarden in de
certificatieovereenkomst met DNV-GL. Deze overeenkomst heb je ondertekend!
Geldigheid van je certificaat na hercertificatie
Als je binnen drie maanden voordat je certificaat verloopt opnieuw slaagt voor het examen dan
wordt de einddatum op je oude certificaat met drie jaar verlengt. Zit er meer dan drie maanden
tussen de datum dat je opnieuw slaagt en de datum wanneer je oude certificaat verloopt, dan wordt
de nieuwe geldigheidsdatum van je certificaat de laatste examendatum verlengd met drie jaar.
Annuleren van het examen
Het kan altijd voorkomen dat je door welke omstandigheden dan ook niet op het examen kunt
komen. Zorg ervoor dat je dit op tijd meldt. Wanneer je dit niet op tijd doet (binnen vier werkdagen)
kan proXia de examenkosten alsnog in rekening brengen.
Klachten en bezwaren
Wanneer je klachten hebt over het examen, het examenpersoneel, de omstandigheden tijdens het
examen of wat dan ook, moet je deze melden bij proXia. proXia neemt je klachten serieus en zal deze
doorsturen naar DNV-GL. DNV-GL zal daarna contact met je opnemen. Daar waar mogelijk zal proXia
zelf ook op de klacht reageren.
Heb je bezwaren over de beoordeling van het examen, dan moet je dit bezwaar binnen 10
werkdagen nadat de uitkomst bekend is indienen bij DNV-GL. Een formulier hiervoor kun je opvragen
bij proXia.
Inzien van examen
Inzien van het examen is alleen mogelijk bij de certificerende instelling. Als je examen bij proXia hebt
gedaan kun je een verzoek aan DNV-GL sturen om je examen in te zien. Zij zullen dan met je
afstemmen hoe, waar en wanneer je het examen in kunt zien. Let op: aan het inzien van examens
zijn kosten verbonden.
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Overig
De examens worden afgenomen in overeenstemming met het examenreglement van DNV-GL. Dit
examenreglement is in te zien tijdens het examen. Je kunt het ook downloaden van de website van
proXia. Daarnaast zijn op het examen en het voldoen van de examenkosten de Algemene
Voorwaarden van proXia van toepassing.
Alle informatie in dit document is slechts ter informatie. Je kunt aan dit document geen rechten
ontlenen. Een actueel overzicht van het certificatieschema voor DIA vindt je op de website van Ascert
(www.ascert.nl).
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