Wateropleidingen brengt praktijkgerichte waterkennis op een hoger peil

KIAD PERSOONSCERTIFICERING AVP
Algemeen
Type:

Certificering

Doelgroep:

Iedereen die bedieningshandelingen en ingrepen aan het
drinkwaternet verricht tot en met een distributieleiding van rond
200mm.

Instapniveau:

mbo

Voorkennis:

Zie hiervoor de toelatingseisen onderaan de pagina.

Vakgebied:

Drinkwater

Doel
KIAD staat voor Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater. Het is een persoonscertificering voor iedereen die
drinkwaterleidingen aanlegt of ingrepen verricht aan het drinkwaterdistributienet tot en met rond
200mm. De aanleg en reparatie van drinkwaterleidingen moet met zorg en aandacht voor kwaliteit
plaatsvinden om de levering van onberispelijk drinkwater te borgen. Kwaliteit, hygiëne, veiligheid en
vakmanschap van de monteurs zijn daarbij de aandachtspunten. Kijk voor meer informatie op
www.kiad.nl.
KIAD AVP staat voor Allround Vakbekwaam Persoon waarbij deze taken en bevoegdheden horen:

•
•
•
•

Uitvoeren van alle bedieningshandelingen aan het drinkwaternet;
Uitvoeren van alle (niet-) water technische werkzaamheden tot en met Ø 200 mm;
Uitvoeren van bijbehorende veiligheidsmaatregelen;
Instrueren en begeleiden van collega’s.

Inhoud
De KIAD is een persoonscertificering bestaande uit een theorie- en een praktijkexamen. De examens
zijn gebaseerd op de door de stichting KIAD vastgestelde eindtermen. Nadat we de werkervaring, het
diploma en de certificaten hebben gecontroleerd, kan je deelnemen aan de examens.
Het theorie examen bestaat uit 50 multiple choice vragen verdeeld over de thema's: kwaliteit, veiligheid
en hygiëne. Het theorie examen duurt 90 minuten. In dit bestand vind je twee voorbeeldvragen.
Het praktijkexamen bestaat uit 2 onderdelen: de voorbereiding en het uitvoeren van een werkstuk. Je
maakt een kort plan van aanpak en gaat vervolgens aan de slag met het werkstuk in een gesimuleerde
omgeving. Belangrijk hierbij is dat je, net als in het echte werk, alle veiligheids- en hygiëneregels in acht
neemt. Je wordt hier op beoordeeld door de examinatoren. Het praktijkexamen duurt 3 uur.
Als je voor beide examens een voldoende resultaat behaalt, ontvang je het KIAD certificaat. Dit certificaat
is 4 jaar geldig.
Het resultaat van de individuele theorie- en praktijktoets blijft tot 12 maanden na datum van behalen
geldig.

WATEROPLEIDINGEN | POSTBUS 1410 | 3430 BK NIEUWEGEIN | (030) 60 69 400 | INFO@WATEROPLEIDINGEN.NL | HTTP://WWW.WATEROPLEIDINGEN.NL | 1 / 2

Vorm
Het theorie examen wordt digitaal afgenomen bij een Test Center. Zij hebben een landelijk dekkend
netwerk van 22 locaties. Je kiest voor het theorie examen zelf een locatie, datum en tijd. Je ontvangt
hiervoor een link via Wateropleidingen na goedkeuring van de toelatingseisen. De uitslag van het examen
ontvang je direct na afloop. De kosten voor het theorie examen bedragen € 135,- (excl. btw).
Voor het praktijkexamen kies je voor een locatie en een aantal vooraf ingeplande examendata. Drie
weken vooraf hoor je of het praktijkexamen doorgaat, in verband met het benodigde aantal
deelnemers. De uitslag van het examen ontvang je uiterlijk twee weken na afloop.
Locatie praktijkexamen

Kosten per deelnemer

Aantal deelnemers

Eindhoven

€ 510,- (excl. btw)

5

Heerjansdam

€ 510,- (excl. btw)

4

Lelystad

€ 510,- (excl. btw)

5

Kelpen-Oler

€ 510,- (excl. btw)

5

Hattem

€ 510,- (excl. btw)

5

Heerhugowaard

€ 510,- (excl. btw)

4

Woudenberg

€ 510,- (excl. btw)

5
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