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No Go’s tijdens praktijkexamen KIAD
Toelichting No Go’s
•

•

Wanneer tijdens het praktijkexamen door de assessor een handeling (of het gevolg ervan) wordt
waargenomen die in strijd is met de kwaliteitseis die bij deze handeling (of opdracht) hoort, dan
wordt dit beoordeeld met een No Go.
Een No Go is te vergelijken met een ingreep bij een rij examen.
Dit betekend vervolgens dat de kandidaat zakt voor het praktijkexamen, los van de, of ondanks
het, voldoende aantal behaalde punten voor de overige onderdelen van het praktijkexamen.
Hieronder staan de No Go’s voor het VPA en AVP examen opgesomd.

No Go’s VPA praktijkexamen
1. niet al het gereedschap en of hulpstukken die in contact komen met drinkwater is/zijn
gedesinfecteerd;
2. er is vergeten om de spuien bij het aanboren;
3. er is niet volledig aangeboord;
4. er is onvoldoende kennis van het onder druk aanboortoestel waardoor men niet tot een juiste
aanboring komt;
5. de opdracht is niet volgens tekening uitgevoerd, een fout in de maatvoering wordt niet gezien als
NO-GO;
6. de opdracht lekt na gereedkomen van de opdracht;
7. de assessor moet ingrijpen tijden het praktijkexamen, om ernstige schade aan mens en/of
materiaal te voorkomen.

No Go’s AVP praktijkexamen
1. niet al het gereedschap en of hulpstukken die in contact komen met drinkwater is/zijn
gedesinfecteerd;
2. er is vergeten om de spuien bij het aanboren;
3. er is niet volledig aangeboord;
4. er is onvoldoende kennis van het onder druk aanboortoestel waardoor men niet tot een juiste
aanboring komt;
5. de opdracht is niet volgens tekening uitgevoerd, een fout in de maatvoering wordt niet gezien als
NO-GO;
6. de opdracht lekt na gereedkomen van de opdracht;
7. de assessor moet ingrijpen tijdens het praktijkexamen, om ernstige schade aan mens en/of
materiaal te voorkomen;
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8. er is minder dan 20 cm vrij gegraven onder de leiding, op het punt waar de leiding wordt
verbroken i.v.m., het waterniveau in de sleuf;
9. de brandkraan is niet afgespuid voordat hiermee het leidingnet is drukloos gemaakt;
10. er wordt niet op de juiste wijze gespuid bij het inbedrijfsstellen;
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