
 
 

Reviewed by: Valid for: Revision: Document number: 
BIAHEI DNV Personnel certification 17 Examenreglement VBT Bijlage 2 

Lasserskwalificatie- examen 
Approved by: Author: Date: Page: 
DRS IRMSAK 2021-07-11 1 of 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 2 

BIJ EXAMENREGLEMENT VBT 
 

 

EXAMENREGLEMENT 

LASSERSKWALIFICATIES ISO 9606-SERIE, ASME IX, 

AWS D.1.SERIE, ISO 14732 

 

  



 
 

Reviewed by: Valid for: Revision: Document number: 
BIAHEI DNV Personnel certification 17 Examenreglement VBT Bijlage 2 

Lasserskwalificatie- examen 
Approved by: Author: Date: Page: 
DRS IRMSAK 2021-07-11 2 of 7 

 

INHOUDSOPGAVE 

1. DOELSTELLING EN STATUS............................................................................................... 3 
2. AANVULLENDE TERMEN EN DEFINITIES .......................................................................... 3 

2.1 Beproeving ...................................................................................................................... 3 

2.2 Certificatiemap ................................................................................................................ 3 

2.3 DO ................................................................................................................................... 3 

2.4 NDO ................................................................................................................................ 3 

2.5 (p)WPS ........................................................................................................................... 3 

3. ALGEMEEN ........................................................................................................................... 3 
4. REGISTRATIE AANMELDINGEN ......................................................................................... 3 
5. UITVOERING VAN HET EXAMEN ........................................................................................ 4 

5.1 Wijze en duur van het examen ........................................................................................ 4 

5.2 Examinator ...................................................................................................................... 4 

5.3 Beoordelaar..................................................................................................................... 4 

5.4 Registratie gegevens lasser en lasproef ......................................................................... 4 

5.5 Aanwezigheid documenten ............................................................................................. 4 

5.6 Werkstukken ................................................................................................................... 4 

5.7 Examenmiddelen theorie examen (indien van toepassing) ............................................. 4 

5.8 Examenmiddelen praktijkexamen ................................................................................... 5 

6. ALGEMENE REGELS BIJ UITVOERING VAN HET EXAMEN ............................................. 5 
6.1 Locatie schriftelijke examens (indien van toepassing): ................................................... 5 

6.2 Locatie praktijkexamens: ................................................................................................. 6 

7. BEOORDELING WERKSTUKKEN NA HET EXAMEN .......................................................... 6 
7.1 Visueel onderzoek ........................................................................................................... 6 

7.2 Breekproef(en) hoeklas ................................................................................................... 6 

7.3 Beproeving ...................................................................................................................... 6 

7.4 Afhandeling werkstukken ................................................................................................ 6 

7.5 Inzage examenwerk ........................................................................................................ 6 

8. NORMERING ........................................................................................................................ 7 
9. VERWERKING EN REGISTRATIE EXAMENRESULTATEN ................................................ 7 
10. EVALUATIE VAN DE EXAMENS ....................................................................................... 7 
 

  



 
 

Reviewed by: Valid for: Revision: Document number: 
BIAHEI DNV Personnel certification 17 Examenreglement VBT Bijlage 2 

Lasserskwalificatie- examen 
Approved by: Author: Date: Page: 
DRS IRMSAK 2021-07-11 3 of 7 

 

1. DOELSTELLING EN STATUS 

Dit deelreglement verschaft de procedures voor de voorbereiding en uitvoering van examinering en de beoordeling 
van het examen lasserskwalificatie conform NEN-EN-ISO 9606-serie, ASME section IX, AWS D.1.serie, NEN-EN-
ISO 14732. 
Het deelreglement is vastgesteld door de Examencommissie en goedgekeurd door DNV. 

2. AANVULLENDE TERMEN EN DEFINITIES 

In dit deelreglement zijn de volgende aanvullende termen en definities van toepassing: 

2.1 Beproeving 
 Het testen van materiaal en/of werkstukken middels NDO en/of DO. 
 
2.2 Certificatiemap 
 De verzameling documenten benodigd voor het NEN-EN-ISO 9606-serie, ASME section IX, 

AWS D.1.serie, NEN-EN-ISO 14732 examen. 

 
2.3 DO 
 Destructief onderzoek (buigproeven, breekproeven, macro-preparaten, etc.). 

 
2.4 NDO 

 Niet-destructief onderzoek (radiografisch, penetrant, ultrasoon, visueel etc.). 
 
2.5 (p)WPS 
 (preliminary) Welding Procedure Specification; de (voorlopige) lasmethodebeschrijving. 
 

3. ALGEMEEN 

Het examen Lasserskwalificatie bestaat uit een praktijkgedeelte en een optioneel theoriegedeelte (toetsing 
vakkennis). De toetstermen van het praktijkonderdeel zijn vastgelegd in het betreffende deel van de kwalificatie. 
De toetsingscriteria voor het theorie-onderdeel zijn niet-dwingend vastgelegd in de bijlage van de kwalificatie en 
zijn ter beoordeling en normering van de Examencommissie. 
 

4. REGISTRATIE AANMELDINGEN 

De Examenorganisatie draagt zorg voor registratie van de aanmeldingen voor examens.  
In de aanmeldingenregistratie worden tenminste de volgende gegevens bijgehouden: 

- naam, adres, woonplaats 
- geboortedatum 
- naam eventuele werkgever 
- examendatum 
- datum aanmelding 

De Examencommissie en DNV worden op verzoek voorzien van de actuele stand van het aanmeldingsregister 
door de Examenorganisatie. 
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5. UITVOERING VAN HET EXAMEN 

5.1 Wijze en duur van het examen 
De wijze en duur van het examen zijn overeenkomstig de gestelde eisen in de desbetreffende 
kwalificatienorm.  

 
5.2 Examinator 

Lasserskwalificatie-examens worden afgenomen door een examinator die is geautoriseerd door DNV en 
die minimaal beschikt over een diploma IWE, IWT of IWS of gelijkwaardig. 

 
5.3 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. 

 
5.4 Registratie gegevens lasser en lasproef 

Per examen worden tenminste de gegevens zoals vereist in de NEN-EN-ISO 9606-serie, ASME section IX, 
AWS D.1.serie, NEN-EN-ISO 14732 vastgelegd in een certificatiemap, met daarin, wanneer van toepassing, 
tenminste de volgende gegevens: 
- identiteitsgegevens cursist (zie certificatieovereenkomst) 
- opdracht of opdrachtbevestiging 
- kopie eventueel theorie-examen 
- (p)WPS 
- materiaal certificaat van het lastoevoegmateriaal 
- specificatie/identificatie van het werkstukmateriaal  
- proces-verbaal DNV. 

 
5.5 Aanwezigheid documenten 
 Bij het examen zijn de van toepassing zijnde documenten aanwezig: 

- de actuele normen  
- de certificatiemap 

 
5.6 Werkstukken 

Voor het praktijkexamen worden geaccordeerde proefstukken gebruikt. De proefstukken zijn middels een 
eenduidige identificatie te herleiden naar oorsprong en bijbehorend materiaal-certificaat. De werkstukken 
worden na afloop van het examen eenduidig gemerkt. 

 
5.7 Examenmiddelen theorie examen (indien van toepassing)  

Naast de eisen die worden gesteld aan de examenlocatie dient bij ieder examen voldoende middelen ter 
beschikking te worden gesteld voor kandidaat en examinator voor een correct verloop van het examen. 

 
 Voor de examinator is minimaal aanwezig: 

- Tafel en stoel 
- Instructies 
- Examenreglement 
- Voldoende examenopgaven en antwoordbladen 
- Procesverbaal 
- Presentielijst 
- Klok/horloge 
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Voor de kandidaat is minimaal aanwezig: 
- Tafel en stoel 
- Examenopgaven 
- Antwoordbladen 
- Schrijfgerei (+ eventueel vlakgom) 

 
5.8 Examenmiddelen praktijkexamen 

De volgende zaken dienen aanwezig te zijn ten behoeve van de examenkandidaat (afhankelijk van het 
lasproces): 
- Gekalibreerde/geverifieerde lasmachine 
- Lashulpmiddelen, zoals tang, slijptol, bikhamer, staalborstel, tempstick. 
- Gasbrander 
- PBM’s 
- Lastoevoegmateriaal 
- Gas 
- Werkstukmateriaal 
- Werkbank met opstellingsmogelijkheden (manipulator) 
- Lasmethodebeschrijving ((p)WPS) 
- Meetinstrumenten t.b.v. werkstukafmetingen. 

 
 De volgende zaken dienen aanwezig te zijn ten behoeve van de examinator: 

- Lasmethodebeschrijving ((p)WPS) 
- Examenreglement 
- Procesverbaal 
- V/A meter (gekalibreerd)  
- Meetinstrument t.b.v. de werkstukafmetingen 
- Temperatuurmeter (gekalibreerd) 
- Kopie materiaalcertifica(a)t(-en) 
- Materiaal certificaat lastoevoegmateriaal 
- Ter verificatie ID-kaart/ Paspoort/rijbewijs van de examenkandidaat(-en) 
- Certificatieovereenkomst(en) kandidaat 
- Identificatie van de examenwerkstukken 

6. ALGEMENE REGELS BIJ UITVOERING VAN HET EXAMEN 

Onderstaand zijn de minimale eisen vernoemd waaraan de uitvoering van een examen dient te voldoen. Met 
goedkeuring van DNV en de examencommissie kan de examenorganisatie aanvullende eisen, procedures en 
instructies vastleggen in haar kwaliteitssysteem. 
 
6.1 Locatie schriftelijke examens (indien van toepassing): 
 Het examen wordt afgenomen op een locatie die minimaal voldoet aan de volgende criteria: 

- Iedere kandidaat dient te zitten aan een tafel met minimaal 50x70cm vrije werk ruimte. 
- Kandidaten dienen minimaal 75cm van de dichtstbijzijnde andere kandidaat te zitten. 
- De locatie dient vrij te zijn van verstorende invloeden (lawaai, tocht, hoge/lage 

temperaturen, ongewenste toegang) 
- De locatie dient voldoende verlicht te zijn en te voldoen aan de wettelijke  

veiligheidsvoorschriften. 
- De locatie dient te voldoen aan de in de werkinstructies van de examinator(s) vastgelegde eisen, 

welke onderdeel zijn van het kwaliteitssysteem van de examenorganisatie. 
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6.2 Locatie praktijkexamens:  
 Deze dient nagenoeg gelijkwaardig te zijn aan de situatie in de praktijk.  

7. BEOORDELING WERKSTUKKEN NA HET EXAMEN 

De examenwerkstukken worden beproefd conform de gestelde voorwaarden in de NEN-EN-ISO 9606-serie, ASME 
section IX, AWS D.1.serie, NEN-EN-ISO 14732. 
 
7.1 Visueel onderzoek 

Het visueel onderzoek wordt uitgevoerd conform de gestelde normen door een DNV geautoriseerde 
beoordelaar. Het resultaat wordt op een beoordelingsformulier genoteerd. Het resultaat luidt acceptabel of 
niet-acceptabel. 

 
7.2 Breekproef(en) hoeklas 

Het breekproef onderzoek voor de hoeklas(en) wordt uitgevoerd conform de gestelde normen (ISO 9017, 
ISO 17637, ISO 5817 or ISO 10042) en conform de breekproefprocedure die is opgesteld door de 
examenorganisatie en moet aantoonbaar zijn goedgekeurd door DNV 
 
De breekproef wordt uitgevoerd in bijzijn van de beoordelaar welke is geautoriseerd door DNV. De 
beoordelaar dient minimaal te beschikken over een diploma IWT en een geldig certificaat Visueel 
Lasinspecteur 2 (VT-W2) of gelijkwaardig. De resultaten worden op een beoordelingsformulier genoteerd. 
Het resultaat luidt acceptabel of niet-acceptabel. 

 
7.3 Beproeving 

Beproevingen worden uitgevoerd door een DNV goedgekeurd onderzoekslaboratorium of/en 
onderzoekslaboratorium welke 17025 accreditatie met de desbetreffende scope heeft. 

 
De in de kwaliteitsdocumentatie van De examenorganisatie aangewezen persoon geeft op dracht tot 
vervoer van de examenwerkstukken en documenten naar een onderzoekslaboratorium. De verzending van 
de werkstukken wordt geregistreerd. 

 
De soort en het aantal beproevingen zijn vastgesteld in de geldende norm. De beoordeling vindt plaats 
conform de geldende normen en de per beproeving geldende norm, door een daartoe, volgens de 
geldende norm, bevoegd persoon. 
 

 De in het beproevingsrapport gestelde bevindingen luiden acceptabel of niet-acceptabel. 

 
7.4 Afhandeling werkstukken 

Beproefde werkstukken of werkstukdelen blijven tenminste 2 weken na de examendatum bewaard, hetzij 
bij het onderzoekslaboratorium, hetzij bij de examenorganisatie. Indien de kandidaat een langere 
bewaartijd wenst dient hij dit voor het examen schriftelijk kenbaar te maken aan de Examenorganisatie. 

 
7.5 Inzage examenwerk 
 De kandidaat heeft, op zijn verzoek, recht op inzage in de resultaten van zijn examenwerk nadat het 

examenwerkstuk is beoordeeld. Hij mag ook een opgaaf ontvangen van de betreffende afwijking aan de 
eind- en toets-termen bij niet voldoen aan de exameneisen. 

 
 De kandidaat die inzage wenst, dient dit binnen 5 dagen na ontvangst van het examenresultaat schriftelijk 

aan te vragen bij de exameninstelling of DNV. 
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8. NORMERING 

De kandidaat is geslaagd indien aan alle voorwaarden in de geldende norm is voldaan, inclusief eventuele 
aanvullende eisen, zoals bedoeld in de geldende norm. 
 

9. VERWERKING EN REGISTRATIE EXAMENRESULTATEN 

De examenuitslagen worden verwerkt in de examenregistratie door de Examenorganisatie.  
Per examen worden tenminste de volgende items bijgehouden: 

- personalia kandidaat 
- naam cursus en/of lasproces 
- herexamen (j/n) 
- toetsing vakkennis (geslaagd j/n) 
- toetsing praktijk (geslaagd j/n) 
- examenperiode (weeknummer of datum). 

 
Per examen worden door de examenorganisatie de volgende documenten of kopieën gearchiveerd: 

- documenten uit de certificatiemap (zie 5.4) 
- beoordelingsformulier visueel onderzoek 
- beproevingsrapporten 
- lasserscertificaat 

 
De kandidaat wordt uiterlijk twintig (20) werkdagen na de laatste onderzoeksdatum via toezending van de 
betreffende stukken geïnformeerd over de uitslag. 

10. EVALUATIE VAN DE EXAMENS 

De examenuitslagen worden jaarlijks geëvalueerd door de Examencommissie, op basis van de gegevens uit de 
examenregistratie. Indien de evaluatie hiertoe aanleiding geeft kan de Examencommissie besluiten tot wijziging 
van de examenopgaven in zoverre dit niet in tegenspraak is met de geldende normen NEN-EN-ISO 9606-serie, 
ASME section IX, AWS D.1.serie, NEN-EN-ISO 14732. 


