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Eindtermen  

(Gebaseerd op ICNDT document ICNT WH 24-00 Visual 

Testing) 

Toets Lesboek VT-w 

 niveau 2 

Studiebelasting 

Kennis algemeen Meerkeuze  Weging Hoofdstuk Lesuren 

Eindterm en omschrijving Vragen per toets Onderdeel   

1 Principes van visueel beoordelen 

De kandidaat is bekend met de principes en toepassingen van 

visueel beoordelen, daarbij van toepassing zijnde natuurkundige 

principes, licht en belichting, lichtmetingen, lichtspectrum, 

kleur, optische effecten, normale en diffuse reflectie en 

reflectievermogen, refractie en absorptie fysiologische factoren, 

onderdelen van het oog en visuele functies, gezichtsscherpte, 

zichthoek en gezichtsveld. 

4 (13%) 4/30 1  

Principes van 

visueel 

beoordelen 

4 (12%) 

2 Visuele inspectie technieken  

De kandidaat is bekend met visuele inspectietechnieken en het 

gebruik van daartoe geschikte apparatuur, de juiste 

voorbereiding van het te onderzoeken oppervlak, de juiste 

verlichting en toegankelijkheid, interpretatie van de 

voorgeschreven condities en procedures, optische 

hulpmiddelen, lichtbronnen, lichtgeleiders en spiegels, 

endoscopen, boroscopen, fiberscopen en videoscopen. De 

kandidaat is bekend met de keuze van de juiste 

inspectiemethode en de grenzen van het onderzoek van 

lasverbindingen, het vaststellen van de manier en niveau van 

belichting, specificatie van visuele condities en 

opsporingsmethoden, vaststellen van de onderzoekparameters 

en methodes ter vaststelling van de afmetingen van 

lasonvolkomenheden. 

8 (26%) 8/30 2  

Visuele inspectie 

technieken 

8 (24%) 
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3 Inspectie karakteristieken en toepassingsgebied  

De kandidaat is bekend met de identificatie en opbouw van 

visuele lasinspectie en specifiek van visuele lasinspectie voor, 

tijdens en na het lassen en lasreparaties, meetgereedschappen, 

identificatie van lasonvolkomenheden volgens ISO 6520 en 

acceptatiecriteria van lasonvolkomenheden volgens ISO 5817 

en ISO 10042.  

De kandidaat is bekend met het ontwerpen van 

lasaanduidingen, inspectiekarakteristieken en het vaststellen 

van de lasonderzoek procedures, beschrijving van 

inspectiekarakteristieken, condities, classificaties, evaluatie en 

documentatie. 

8 (26%) 8/30 3 

Inspectie 

karakteristieken 

en 

toepassingsgebi

ed 

4 (12%) 

4 Toepassingen 1: Visuele inspectie tijdens de las 

uitvoering  

De kandidaat is bekend met visuele inspectie tijdens het 

booglassen met beklede elektroden (alleen voor staal), TIG, 

MIG/MAG en onder poeder (alleen voor staal) en de daarbij 

mogelijk optredende onvolkomenheden, verschijningsvormen en 

plaats, bij ongelegeerde, laaggelegeerde staalsoorten, 

roestvaststaal en aluminium en het opnemen en classificeren 

van de onderzoekresultaten  in overeenstemming met de 

geldende criteria, alsmede het schrijven van 

onderzoekinstructies conform de van toepassing zijnde normen, 

evaluatie in overeenstemming met de Regels of procedures voor 

niet destructief onderzoek. 

7 (24%) 7/30 4 Lasprocessen 

5 Materialen 

6 Rapportage 

8 (24%) 

5 Toepassingen 2: Inspectie tijdens bedrijf, Revisie en 

Onderhoud  

De kandidaat is bekend met inspectie tijdens bedrijf, revisie en 

onderhoud in de petrochemie en industriële installaties, 

turbines, luchtvaart en spoorwegen, uitvoeringscondities en in 

service onvolkomenheden, bezwijk en schadebeelden alsmede 

planning en uitvoering van het onderzoek, verslaglegging en de 

beoordeling van de onderzoekresultaten. 

 

1 (3%) 1/30 7 Inspectie 

tijdens bedrijfs, 

Revisie en 

Onderhoud 

7 (20%) 
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6 Instrueren, inspectie tijdens bedrijf, Revisie en 

Onderhoud   

De kandidaat kan onder toezicht en zelfstandig werken met de 

van toepassing zijnde normen en instructies, de 

onderzoekinstructies schrijven in overeenstemming met de 

eisen en normen die van toepassing zijn en alle stappen 

beschrijven die gevolgd moeten worden tijdens het onderzoek. 

Praktijk  Volgens 

spec. en 

praktijk 

examen 

 Zie vaardigheid 

7 Overige technieken 

De kandidaat is bekend met de algemene kenmerken van de 

gebruikelijke beproevingsmethoden bij lasonderzoek.  

Niet vereist 

volgens de norm 

 Niet vereist volgens de norm 

8 Overige NDO-Technieken  

De kandidaat is bekend met de algemene kenmerken van de 

overige niet-destructieve oppervlakte georiënteerde 

onderzoekmethoden bij lassen. 

1 1/30 8 Overige NDO-

Technieken 

1 (3%) 

9  Veiligheid en omgeving overwegingen en kwalificering, 

certificering van het personeel 

De kandidaat is bekend met de veiligheid, omgevingsfactoren 

bij inspectiewerkzaamheden en het kwalificeren en certificeren 

van personeel voor visuele inspectie.  

1 1/30 9 Veiligheid en 

certificering 

2 (5%) 

Totaal theorie algemeen 

 

30 (100%)   34 uur 

Kennis specifiek Meerkeuze Weging  

Vragen per toets Vraag Onderdeel 

S1 De kandidaat kent de identificatie van lasonvolkomenheden 

volgens ISO 6520 

5  S1-5/20 

 

S2 De kandidaat kent de acceptatiecriteria van 

lasonvolkomenheden volgens ISO 5817 en/of ISO 10042 

15 (12 vragen ISO 5817, 3 vragen 

ISO 10042) 

Voor “VT-w-2 (aluminium)” 15 vragen 

ISO 10042 

 S2-15/20 

Totaal theorie specifiek 20 
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Voor de gezamenlijke waardering van de examenonderdelen zie: Deelreglement VI, Examen Visueel lasinspecteur 

niveau  

 

Om voor certificatie in aanmerking te kunnen komen dient de kandidaat: 

 

- een verklaring hebben ondertekend in aanmerking te willen komen voor het persoonscertificaat VT-w niveau 2, 

- door middel van een verklaring van de werkgever of opdrachtgevers, aantonen dat aan de vereiste werkervaring, 

conform de eis in NEN-EN-ISO 9712 par. 7.3 zijnde minimaal 4 maanden ervaring in visuele beoordeling van gelaste 

constructies op basis van 40 uur per week is voldaan.  

- een voldoende te hebben behaald voor de theorie en praktijkonderdelen conform Deelreglement VI, par. 6.5 

-      een bewijs kunnen overleggen dat hij of zij voldoet aan de in de normen NEN-EN-ISO 9712 par. 7.3 gestelde  

eisen ten aanzien van het gezichtsvermogen. 

 
 

Vaardigheid  

Praktijk  Practicum 

P1 De kandidaat is in staat geschikte meetmiddelen toe te 

passen. 

Beoordeling van 2 verschillende laswerkstukken, te weten een 

stompe las in pijp of plaat en een hoeklas aan de hand van 

acceptatiecriteria volgens ISO 5817 cq ISO 10042 en rapportage 

op daartoe bestemd beoordelingsformulier. 

 

 

P2 De kandidaat is in staat aanduidingen voor 

lasverbindingen te lezen. 

P3 De kandidaat is in staat de normen ISO 5817 en ISO 

10042 toe te passen. 

P4 De kandidaat is in staat instructies te geven aan een 

Visueel Lasinspecteur VT-w niveau 1. 

Case instructie voor lasinspectie aan VT-w -1 


