
Wijzigingen in certificeringsboeken (start schooljaar 2021-2022) 

 

SVA 2 – Werken in het groen – Werken bij de Hovenier 

Proeve 13: Grasveld verticuteren en bijzaaien: in het examenportal stond dat dit een keuzeproeve 

was, terwijl in het certificeringsboek stond dat dit een verplichte proeve was. Dit is nu een verplichte 

proeve van vaardigheid.  

SVA 1 – Werken aan de ontvangstbalie 

Dit traject wordt hernoemd naar ‘Werken aan de receptie’. Ook zijn de werkprocessen waarop het 

traject gebaseerd is, herzien. Van ‘Werken aan de receptie’ is tevens een SVA 2 variant gemaakt. 

SVA 1 en SVA 2– Werken met bloemen (oude stijl) 

Dit traject is verwijderd. Vanaf heden wordt gewerkt met de proeven van vaardigheid behorend bij 

‘Werken met bloemen’.  

SVA 2 Werken in de logistiek – Ontvangst en opslag van goederen 

Het traject is uitgebreid met twee verplichte proeven van vaardigheid. 

SVA 2 Werken in de logistiek – Orderpicker 

Het traject is uitgebreid met twee verplichte proeven van vaardigheid. 

SVA 1 en 2 – Werken in de winkel 

Er is onderscheid gemaakt in werken in een supermarkt en alle overige winkels. Voor het profiel 

‘supermarkt’ zijn in samenwerking met Jumbo enkele aanvullende keuzeproeven geschreven om 

meer proeven op het certificaat te kunnen vermelden. Uiteraard zijn deze proeven ook te gebruiken 

bij andere supermarktketens.  

Bij werken in de winkel zijn de proeven met betrekking tot schoonmaakwerkzaamheden 

samengevoegd en geldt dat gewerkt moet worden volgens richtlijnen van het bedrijf. 

SVA 1 en 2 – Werken in het schildersbedrijf 

SVA 1:  

Proeve 3 is een keuze proeve geworden.  

Proeve 5: het uitvoeren van lichte reparaties is uit deze proeve gehaald.  

Er is een proeve toegevoegd: verrijdbare kamersteiger afbreken.  

SVA 2:  

Proeve 3: behangplaksel vervangen door kant en klare plaksel.  

Proeve 6: het uitvoeren van kleine reparaties is uit deze proeve gehaald.  

De proeve ‘trapleuning schilderen of blank lakken’ is verwijderd, dat kwam in de praktijk niet meer 

voor.  

Er is een proeve toegevoegd: rolsteiger afbreken buiten. 



De certificeringsboeken zijn te downloaden voor iedereen die een account heeft op het SVA 

examenportal https://examen.scholingvoorarbeid.nl/login. Nog geen account? Vraag het 

dan hier aan. https://scholingvoorarbeid.nl/aanvragen-inlogcodes/ 
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