
De vernieuwde opleiding 
 

Deskundig  
Asbest  

Verwijderaar 





Stelsel Leerling DAV afgeschaft 
 
 
 
 
Branche kan met alternatief komen. 



Asbestbranche- organisaties wat 
willen we nu eigenlijk ? 



Hoe dient de asbest verwijderaar 
van de toekomst er uit te zien 



Nieuwe SC-520 DAV 
 
Stichting Ascert heeft een gewijzigd 
certificatieschema SC-520 voor DAV aangenomen. 
In dit schema wordt de LDAV-regeling afgeschaft 
en een nieuwe opzet van DAV geïntroduceerd.  
 
Het schema is ter vaststelling aangeboden aan het 
Ministerie van SZW  ?????????????????????????????? 
 
 
  
 
   
 





Hoe gaat de nieuwe opleiding er dan uit zien? 



Een toetsbaar en geborgd leertraject 

   nieuwe medewerker niet zo maar “los laten” in 
 containment, 

 

  bewustzijn en inzicht bij nieuwe medewerker 
 aanwakkeren, 

 

  coaching on the job borgen, 
 

  verdieping van het vak asbestverwijderen                       
 (“van schriftgeleerde naar vakman”). 

 



Hoe ziet het opleidingstraject er dan uit? 

   

  

                                   
         

KENNIS 

      

BEGRIJPEN 

        

TOEPASSEN 

  

Hier leer je tijdens de Nadat je al wat in de praktijk   Het geleerde ga 
opleiding de   hebt gewerkt krijg je inzicht je hier in de 
grondbeginselen  en leer je het “waarom”  dagelijkse praktijk                
en de belangrijke zaken van de onderwerpen  en werksituatie                
jouw veiligheid en die begrijpen.   leren toepassen.                  
van je collega’s. 



Een toetsbaar en geborgd leertraject 





Theorie 
Hier zal tijdens de opleiding aandacht aan 
gegeven moeten worden. 



Voor zowel DAV1 als DAV2 zijn er 3 kerntaken en 
bijbehorende eindtermen: 
 
• Kerntaak A.1: verwijderen van asbest 
   o eindterm A.1: het conform de vigerende regels  
   onder beheer van Ascert uitvoeren  
   van de vakinhoudelijke    
   werkzaamheden van het   
   asbestsaneringsproces. 



•   Kerntaak A.2: afvoer afvalstoffen 
 o  eindterm A.2: het op veilige wijze verpakken 
       en afvoeren van afvalstoffen, 
       conform de vigerende regels 
       onder beheer van Ascert. 
 



•   Kerntaak A.3: veilig werken 
 o  eindterm A.3: werkzaamheden conform de 
       vigerende regels onder  
       beheer van Ascert   
       uitvoeren op een veilige  
             manier voor zichzelf,   
       collega’s en omgeving. 
 



















Werken als                
DAV-1                      

in de praktijk 



DAV – 2 opleiding 

De vakman weer naar school 





















De praktijk afstemmen op de regeltjes 

DAV-2 opleiding 



Benodigde opleidingsdagen: 
 

DAV -1 minimaal 2 dagen, 
DAV -2 minimaal 2 dagen 



Alle opleiders dienen 
hun praktijkruimten 
aan te passen aan de 

eisen van                     
ASCERT / CKI 





Vragen ? 


