Uitgebreide informatie over het DAA-examen
Voordat je op het examen komt
Voordat je DAA examen mag doen moet je aantonen dat je voldoet aan de zogenaamde
entreecriteria. De entreecriteria voordat je aan het DAA examen mag beginnen is:
- Je bent minimaal 18 jaar oud.
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 en een onderdeel materiaalherkenning.
Bij het examen is een toezichthouder van proXia aanwezig. Voor je examen heb je maximaal 60
minuten de tijd. Het examen wordt schriftelijk afgelegd en bestaat uit 20 meerkeuzevragen. De
opdracht voor monsterherkenning valt binnen de eerder genoemde 60 minuten examentijd. Voor de
opdracht krijg je 10 afbeeldingen te zien waarbij je aan moet geven of de materialen op de foto wel
of niet asbestverdacht zijn. Wanneer je een materiaal als asbestverdacht aanmerkt moet je ook
aangeven of het wel of niet hechtgebonden asbest betreft.
Beoordeling van het examen
Om te slagen voor het theorie-examen moet je minimaal 14 vragen juist hebben beantwoord.
Om te slagen voor de monsterherkenning moet je minimaal 8 punten hebben gehaald.
Nadat het resultaat van alle onderdelen bekend is krijg je binnen twee werkdagen van de
medewerkers van proXia of van de opleider de uitslag (geslaagd of gezakt) meegedeeld. Daarnaast
wordt je opgenomen in het persoonsregister op de website van Ascert.
Herexamen
Wil je een herexamen doen dan kun je dit aanvragen bij de opleider. De opleider regelt vervolgens
met proXia de planning van je herexamen.
Geldigheid van je certificaat
Je DAA-certificaat is tien jaar geldig.
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.
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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.
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 DAA vindt je op de website van
Ascert (www.ascert.nl).

Documentversie DAA-2019-1

Datum 20-06-2019

Pagina 2 van 2

