Examens RadioAmateur
Welke soort examens?
In België zijn er twee soorten examens voor het behalen van de vergunning van privaatradiotelefonist/telegrafist.
- Basisvergunning
- Harec-Examen
Ze kunnen behaald worden vanaf de leeftijd van 13 jaar!
Alle examens worden afgenomen in een meerkeuzen-systeem en op de computer.
Jezelf voorbereiden kan je te allen tijde door een testexamen uit te proberen op de
website http://harec.be.
Je krijgt daar op het einde –via e-mail- een gedrukte versie van je examentest met
aanduiding van wat juist en fout is. Een handige toepassing.
De reglementering en wetgeving kan je downloaden vanaf de BIPT-website met de link
http://bipt.be/ShowDoc.aspx?levelID=274&objectID=1878&lang=nl

Welke soort vergunningen?
Maar er zijn 3 (DRIE) soorten vergunningen:
- Basisvergunning (ON3); NIET erkend door CEPT
- Novicevergunning (ON2); WEL erkend door CEPT / ON9A voor buitenlanders
- HAREC-vergunning (ON1, 4, 5, 6, 7, 8 / ON9B, C, … voor buitenlanders

Hoe kan je één van die vergunningen behalen?
Basisvergunning
Voor het behalen van de basisvergunning bestaat het examen uit een (verplichte)
opleiding en 2 examensessies.
1. De kandidaat volgt (verplicht!) de opleiding in één van onze afdelingen. Deze
opleiding (theorie en praktijk) duurt een minimum van 10 uren, gespreid over
meerdere sessies. Deze opleiding wordt begeleid door docenten die daartoe een
aggregaat bij BIPT hebben.
2. Na afloop van deze opleiding zal de kandidaat in de afdeling waar hij de lessen
volgt, een PRAKTISCHE proef moeten afleggen over de praktijk van het
zendamateurisme, daarbij beoordeeld door 3 examinatoren die daartoe een
aggregaat van het BIPT hebben.
3. Indien de kandidaat geslaagd is in deze praktische proef zal hij daarvan een attest
ontvangen.
4. Met dat attest kan de kandidaat zich aanmelden bij het BIPT voor het maken van
een afspraak voor het afleggen van het THEORETISCH examen. Het attest moet
meegenomen worden en afgeleverd aan het BIPT.
5. Indien de kandidaat slaagt, zal hij desgevallend een ON3-roepnummer
toegewezen krijgen (of indien beschikbaar: zelf gekozen).

HAREC-vergunning en NOVICE vergunning.
Er is het voorafgaandelijke volgen van een cursus NIET vereist, hoewel wij niet genoeg
kunnen benadrukken dat de meeste van onze afdelingen daar grote inspanningen voor
doen en dat dat het deelnemen aan de examens toch wat eenvoudiger maakt.

Dat examen bestaat uit één enkele sessie, af te spreken met het BIPT;
1. Afspraak maken met het BIPT om het examen in Brussel te komen afleggen
2. Het examen bestaat in feite uit twee grote delen:
a. Het gedeelte reglementering
b. Het technische gedeelte
i. Elektriciteit
ii. Electronica
iii. Praktische toepassing
Voor het behalen van de HAREC-vergunning is het vereist dat minstens 66% wordt
gehaald op elk onderdeel (en dus ook in het totaal!).

Je haalt die 66% in totaal en op elk onderdeel.
Als je die 66% haalt, dan krijg je een HAREC-vergunning (ON1, 4, 5, 6, 7, 8) en een
roepnaam die door het BIPT zal worden toegekend of (indien beschikbaar) een door
jezelf gekozen roepnummer.

Je haalt die 66% NIET.
Als je die 66% NIET haalt, dan wordt nagegaan wat je resultaat dan wel is.
Heb je minstens 50% gehaald op elk onderdeel en dus ook in het totaal!), dan krijg je
toch een vergunning: de NOVICE-vergunning (ON2) en krijg je ook een ON2-roepnaam
door het BIPT toegekend of (indien beschikbaar) een door jezelf gekozen roepnummer.
Als je minder dan 50% haalt, dan ben je helaas ‘gebuisd’ en moet je zorgen dat je wat
bijstudeert om later terug een poging te wagen.

En dan een goede call zoeken!
Ga naar de website van het BIPT via
http://bipt.be/NL/274/ShowDoc/1470/Radioamateurs/toegekende_roepnamen.aspx
Daar kan je de lijst met toegekende en vrije roepnamen vinden en desgevallend je keuze
maken. We raden je wel aan om een drie- of viertal roepnamen mee te nemen in de
volgorde van je voorkeur, want het is natuurlijk altijd mogelijk dat je eerste keuze
ondertussen al aan iemand anders is toegekend.

