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 BESCHRIJVING CERTIFICATIESCHEMA 

1.1. DNV Business Assurance B.V. 

DNV Business Assurance B.V., hierna DNV, voert de Certificatie van Vakbekwaamheid uit conform de ISO/IEC 

17024, al dan niet onder accreditatie door de Raad voor Accreditatie. Indien DNV delen van de Certificatie van 

Vakbekwaamheid uitbesteedt aan een examenorganisatie, blijft DNV te allen tijde eindverantwoordelijk voor 

naleving van alle procedures die leiden tot Certificatie van Vakbekwaamheid. DNV draagt zorg voor de 

beoordeling, weging en vaststelling van de toets resultaten, neemt de certificatiebeslissing en verstrekt de 

Certificaten van Vakbekwaamheid. Vertegenwoordigers van DNV en leden van de examencommissie hebben 

recht op toegang tot de toetsing en inzage in de relevante toets documenten. 

1.2. Certificatieschema Verbindingstechnieken 

Regels op basis van ISO/IEC 17024, opgesteld en goedgekeurd door DNV m.b.t. de relatie met de 

belanghebbende(n), oprichting en aanstelling van een of meerdere Examencommissies en de benoeming van de 

(vice-) voorzitter en leden van deze commissies, alsmede criteria te stellen aan de benodigde kwalificaties van de 

leden, zittingsduur, wijzigingen van de samenstelling, vergaderfrequentie van de commissies en de 

vakbekwaamheidsprofielen, actualisatie van de eindtermen en de te stellen eisen waar een toetsing, 

examenorganisatie en examencommissie aan dient te voldoen. 

1.3. Certificaat van Vakbekwaamheid 

Een Certificaat van Vakbekwaamheid (ook wel "persoonscertificaat") wordt uitgegeven door DNV voor een 

specifiek vakbekwaamheidsgebied. Het Certificaat van Vakbekwaamheid wordt uitgegeven op de persoon en is 

een overeenkomst tussen de houder en DNV. De Certificaathouder verplicht zich tegenover DNV tot naleving van 

de geldigheidscondities die verbonden zijn aan het Certificaat van Vakbekwaamheid. Deze geldigheidscondities 

zijn vermeld op het certificaat en vastgesteld door de Waarborgcommissie. Een Certificaat van Vakbekwaamheid, 

uitgegeven door DNV volgens haar certificatiesysteem, geeft aan dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat 

dat de met name genoemde persoon vakbekwaam is voor het uitvoeren van specifieke diensten. 

1.4. Vakbekwaamheidsprofiel 

Door DNV vastgestelde beroepsvereisten zoals beschreven in artikel 6, vakbekwaamheidsprofielen en 

gespecificeerd in bijlagen 7 van dit certificatieschema t.a.v. de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht, 

vaardigheden of beroepshoudingen waarover moet worden beschikt. Het vakbekwaamheidsprofiel geldt tevens als 

de scope waarop het Certificaat van Vakbekwaamheid betrekking heeft. 

1.5. Examencommissie 

DNV heeft (een) examencommissie(s) ingesteld bestaande uit personen die onafhankelijk zijn van de 

examenorganisatie(s), met expertises, taken en werkwijze welke zijn vastgelegd in haar huishoudelijk reglement 

voor de DNV-examencommissie (hierna aangehaald als examencommissie). 

Leden van de examencommissie worden door DNV benoemd en functioneren voor wat betreft de uitvoering van 

hun taken als examencommissielid, onder de verantwoordelijkheid van DNV. 
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 TERMEN EN DEFINITIES 

Antwoordmodel 

Een opsomming van goede, eventueel van minder goede en foute antwoorden. 

Belanghebbenden 

Vertegenwoordigers van met name werkgevers, werknemers, opdrachtgevers, opdrachtnemers, 

opleidingsinstituten, Certificatie Instellingen en Exameninstellingen welke betrokken zijn bij specifieke 

gecertificeerde vakbekwaamheden van werknemers. Aldus een evenwichtig draagvlak creërend voor deze 

gecertificeerde vakbekwaamheden. 

Betrokken Partijen 

De belanghebbenden, DNV, branche- en beroepsorganisaties, examencommissie, gecertificeerde personen en 

hun eventuele werkgevers evenals de Raad voor Accreditatie. 

Cesuur 

De grens tussen de hoogste toetsscore waaraan een onvoldoende en de laagste toetsscore waaraan een 

voldoende wordt toegekend. 

Doelgroep 

Iedere persoon die werkzaam is op het terrein van de verbindingstechniek en activiteiten uitoefent conform het 

onderhavige certificatieschema en gecertificeerd wenst te worden. 

Eindtermen 

Eindtermen zijn als zodanig omschreven minimale eisen op het gebied van kennis en/of vaardigheden en/of 

attitude en/of methodiek waarover personen met het oog op het maatschappelijk en/of beroepsmatig functioneren 

binnen de schuldhulpverlening dienen te beschikken. Deze eindtermen staan vermeld in bijlage 5 van dit 

certificatieschema. 

Kandidaat 

De persoon die deelneemt aan de toetsing teneinde aan de certificatie-eisen te voldoen. 

Pilot 

Een eerste afname van een nieuwe toets (of toetsversie) in een beoogde reeks. Op basis van een positieve 

beoordeling van de pilot kan met definitieve uitvoering van de toetsingen worden gestart. 

Toetsmatrix 

Een overzicht dat de toetstermen, de verdeling en de weging van de vragen combineert alsmede de cesuur 

aangeeft. 

Toetstermen 

Operationele eindtermen, vastgesteld na definiëring van een of meer vakbekwaamheidsprofiel(en), welke de basis 

vormen voor de door de examencommissie vast te stellen toetstermen. Deze toetstermen vormen de basis voor de 

toets en toetsmethodiek. 
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 EXAMENS 

3.1. Examenreglement 

Door de examencommissie voorgesteld, door DNV beoordeeld en gefiatteerd en door de waarborgcommissie 

vastgesteld reglement, waaraan de examenorganisatie als ook de kandidaat zich dienen te conformeren. 

3.2. Examenorganisatie 

De examenorganisatie, draagt in opdracht van DNV en onder toezicht van de examencommissie, zorg voor een 

correcte gang van zaken met betrekking tot het voorbereiden, uitvoeren en verwerken van de toetsingen. De 

examenorganisatie rapporteert hierover aan DNV die vervolgens voor de beoordeling, weging en vaststelling van 

de toetsresultaten zorg draagt. De examenorganisatie verzorgt geen opleidingen ter voorbereiding op de 

toetsingen die zij organiseert en opereert onafhankelijk van enige opleidende organisatie die dat wel doet. De 

examenorganisatie dient een overeenkomst aan te gaan met DNV. DNV kan ook zelf als examenorganisatie 

optreden.  

Afhankelijk van het type examen is er sprake van een examinator, beoordelaar, corrector, toezichthouder. 

3.3. Lassers  

3.3.1. Examinator 

De examinator is op grond van ervaring, deskundigheid en/of voorwaarden gesteld in een van toepassing zijnde 

norm, door de DNV aangesteld als examinator examens betreffende lassen te begeleiden. 

3.3.2. Beoordelaar 

Het resultaat van de lasproef wordt visueel beoordeeld door een beoordelaar die is geautoriseerd door DNV en die 

in het bezit is van certificaat Visueel Lasinspecteur 2 (VT-W2) of gelijkwaardig en IWE, IWT of IWS gediplomeerd 

is of gelijkwaardig. De examinator en de beoordelaar kunnen dezelfde persoon zijn. 

3.4. VT-w Niveau 1 en 2  

3.4.1. Toezichthouder 

Een persoon die door de examenorganisatie en met goedkeuring van DNV belast is met en verantwoordelijk is 

voor het ordentelijk verloop van de toetsing en het aansturen van examinatoren/assessoren en surveillanten. In die 

gevallen waarin het examenreglement en/of de instructies niet voorzien kan de toezichthouder naar eigen inzicht 

handelen, eventueel in overleg met de examenorganisatie en/of DNV. De toezichthouder stelt na iedere toetsing 

een proces verbaal op. 

Deze functionaris heeft geen specifieke kennis nodig van het vakgebied.  

De toezichthouder beschikt wel over: 

- organisatorische capaciteiten; 

- communicatieve en contactuele vaardigheden; 

- het vermogen om regelend en besluitvaardig op te treden. 

 

Van de toezichthouder wordt verwacht dat hij: 

- toeziet op de naleving en uitvoering van het examenreglement, de uitvoeringsvoorschriften en de  

  exameneisen; 

- op correcte wijze de vastgestelde administratieve procedures afhandelt; 
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- zich op voldoende wijze beschikbaar stelt voor het toezicht op de afname van theorie-examens. 

 

Een toezichthouder verricht de volgende taken: 

- het controleren van de personalia en de aanmeldingen van de kandidaat; 

- het controleren en aansluitend voorbereiden van het theorie-examen zodat de kandidaat direct na  

  aanvang van het examen kan starten; 

- het uitoefenen van toezicht teneinde misbruik te voorkomen; 

- het innemen van de examenstukken en het aansluitend verzendklaar maken, voor zover vereist; 

- het aanleveren van de vereiste documenten aan de exameninstelling. 

3.4.2. Corrector 

Eindbeoordeling van ingeleverd werk op basis van het door DNV goedgekeurde examenreglement en normering. 

Wanneer nodig zal een tweede corrector bij twijfel nogmaals een extra beoordeling uitvoeren. Een corrector die de 

puntentoekenning van de praktijkopdrachten conform de door de examencommissie goedgekeurde protocollen 

beoordeelt. 
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 TOEZICHT EN CERTIFICATIE DNV 

4.1.  Technical reviewer 

DNV treedt op als technical reviewer, belast met het onafhankelijke toezicht en beoordelen van een certificatietoets. 

Dit toezicht heeft betrekking op de navolgende zaken/activiteiten: 

• Inspectie op de uitvoering van een toets door de toezichthouder conform het goedgekeurde 

examenreglement; 

• Vertegenwoordiging van DNV; 

• Het nemen van maatregelen bij onregelmatigheden of fraude; 

• Controle van ingeleverd werk; 

• Eindbeoordeling van ingeleverd werk op basis van het door DNV goedgekeurde examenreglement; 

• Positief certificatieadvies aan de Manager van de afdeling ‘Certificatie van Vakbekwaamheid' of door een 

door hem/haar geautoriseerd persoon, indien voldaan wordt aan de gestelde criteria van het 

examenreglement. 

 

De competentie-eis die aan een technical reviewer wordt gesteld is de kwalificatie als Technical Specialist. (zie 

document: 1.2.1.7  Technical Specialist Welding)  

4.2. Certificatie 

Het certificaat wordt na positieve beoordeling door de geautoriseerde persoon ondertekend en uitgegeven. Dit kan 

met een fysieke handtekening plaats vinden, dan wel van een digitale handtekening voorzien worden. 

Tevens vindt registratie plaats in het certificatiesysteem van DNV Business Assurance B.V. 

 BEVOEGDHEDEN 

Certificatieschema 
 
Vaststellen Eindtermen en vakbekwaamheden 
 
Examenreglement 
 
Examen commissie 
De Examencommissie legt bindend de eindtermen en vakbekwaamheden voor het vakbekwaamheidsgebied vast, 
mits in overeenstemming met de geldende regelgeving. 

 
T.a.v. het Reglement: 
De Examencommissie heeft de bevoegdheid om dit reglement naar behoefte te wijzigen en vervolgens vast te 
stellen, mits in overeenstemming met de geldende regelgeving en met goedkeuring van DNV. 

 
T.a.v. Accreditatie 
DNV is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie volgens de norm ISO 17024. 
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 BEVOEGDHEDEN 

De navolgende vakbekwaamheidsprofielen zijn door de examencommissie vastgesteld: 

• Visueel lasinspecteur VT-w niveau 1, NEN-EN-ISO 9712  

• Visueel lasinspecteur VT-w, niveau 2, NEN-EN-ISO 9712 
 

 

  BIJLAGEN 

Bijlagen welke onderdeel vormen van het certificatieschema:  
1. Schematisch overzicht 
2. Ledenlijst examencommissie 
3. Certificatiebeslissing, Geldigheidsduur, Geldigheidscondities, Toezicht, Hercertificatie en Sancties 
6.1 Beroeps-/competentieprofiel Visueel lasinspecteur VT-w niveau 1, NEN-EN-ISO 9712 
6.2 Eind- en toetstermen Visueel lasinspecteur VT-w niveau 1, NEN-EN-ISO 9712 
7  
7.1 Beroeps-/competentieprofiel Visueel lasinspecteur VT-w, niveau 2 NEN-EN-ISO 9712 
7.2 Eind- en toetstermen Visueel lasinspecteur VT-w, niveau 2 NEN-EN-ISO 9712 
10. Huishoudelijk reglement Examencommissie Verbindingstechnieken 
11. Huishoudelijk reglement Werkkamer Verbindingstechnieken 
12. Examenreglement 

Bijlage 1 Schematisch overzicht 
Bijlage 2 Lasserskwalificatie praktijkexamen ISO 9606-serie, ASME IX, AWS D.1.serie, ISO 14732 
Bijlage 5 Examen visueel lasinspecteur niveau 1 volgens NEN-EN-ISO 9712 
Bijlage 6 Examen visueel lasinspecteur niveau 2 volgens NEN-EN-ISO 9712 
Bijlage 7 Overzicht certificatieschema’s verbindingstechnieken 
Bijlage 8 Overzicht Examenorganisaties 

 

 


