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Dit deelreglement verschaft de procedures voor de voorbereiding en uitvoering van examinering en de beoordeling 
van het examen Visueel Lasinspecteur VT-w niveau 1. 
 
Het deelreglement is vastgesteld door de DNV Examencommissie Verbindingstechnieken en  
DNV. 
 

2. AANVULLENDE TERMEN EN DEFINITIES 

1.1 Visueel Lasinspecteur niveau 1 
De visueel lasinspecteur niveau 1 stelt vast of en in welke mate de gelaste delen afwijken van de vooraf 
vastgestelde kwaliteitseisen. Bij afwijkingen rapporteert hij aan de direct leidinggevende, meestal een 
Visueel Lasinspecteur VT-W niveau 2, een kwaliteitsinspecteur of productieleider. 

 
1.2 Vakbekwaamheidsgebied basistitel: Visueel lasinpecteur VT-w, niveau 1 volgens NEN-EN-ISO 9712 

Het vakbekwaamheidsgebied is opgedeeld in navolgende afzonderlijk te examineren kwalificaties: 
a) Uitvoeren van onderzoek van smeltlasverbindingen volgens NEN-EN-ISO 5817 (staal, nikkel en 

titanium met hun legeringen). 
b) Uitvoeren van onderzoek van smeltlasverbindingen volgens NEN-EN-ISO 10042 (aluminium  

en aluminiumlegeringen) 
c) Rapporteren over de bevindingen aan zijn leidinggevende 

 

3. VAKBEKWAAMHEIDSNIVEAU  

Gelet op het vereiste niveau van de certificaathouder dienen kandidaten te beschikken over:  
- Theoretische kennis bezitten van diverse lasprocessen; 
- Minimaal twee jaar praktische ervaring hebben in het vakgebied en in het bijzonder met 

lasconstructies en minimaal 1 maand ervaring is vereist op het gebied van kwaliteitscontrole en/of visuele 
inspectie van gelaste constructies; 

- Bewijs van goed resultaat van de gekwalificeerde ogentest, uitgevoerd door een HBO-Optometrist, een 
arts of een Niet Destructief Onderzoeker level III (ISO 9712). Het resultaat van de  test dient te voldoen 
aan de gespecificeerde eisen uit ISO 9712. 

 

4. UITVOERING VAN HET EXAMEN 

4.1 Wijze en duur van het examen 
Het examen wordt afgenomen in de vorm van een theorie-examen bestaande uit een deel algemene  
vragen (30 stuks meerkeuze) en een deel specifieke vragen (20 stuks meerkeuze) en een praktijkdeel, dat  
bestaat uit het beoordelen van twee laswerkstukken. 

 
De duur van de theorie-examenonderdelen is elk 60 minuten. Bij het deel algemene vragen mogen geen 
(les)boeken, normen of andere documenten door de kandidaat worden gebruikt. Bij het deel specifieke vragen 
mogen uitsluitend de normen NEN-EN-ISO 6520-1 en NEN-EN-ISO 5817 dan wel NEN-EN-ISO 10042 door de 
kandidaat worden gebruikt.  
Voor het praktijkonderdeel beoordelen laswerkstukken heeft de kandidaat 80 minuten ter beschikking. 
 
Bij het toewijzen van examenonderdelen aan kandidaten wordt in acht gehouden dat kandidaten bij een 
herexamen een andere examenversie resp. opdracht krijgen dan die zij reeds hebben gedaan.  Bij het toewijzen 
van examenversies hoeft geen rekening te worden gehouden met de examenlocaties, wel met examens die 
binnen een week op dezelfde locatie worden gehouden. 
 

Kandidaten in bijzondere omstandigheden 

Wanneer kandidaten speciale behoeften hebben in verband met lichamelijke of geestelijke beperkingen, kunnen zij 
dit aangeven bij DNV. Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld dyslexie, slecht zien, rolstoelafhankelijk en 



 

Reviewed by: Valid for: Revision: Document number: 
BIAHEI DNV Personnel certification 18 Examenreglement VBT Bijlage 5 

Visueel lasinspecteur VT-w niveau 1 
Approved by: Author: Date: Page: 
HENGIN IRMSAK 2021-12-07 4 of 8 

 

dergelijke. Een kandidaat moet dit uiterlijk aangeven wanneer er een afspraak wordt gemaakt voor de toetsing 
maar minimaal 1 week voorafgaand aan de geplande examendatum. Er zal dan in samenspraak met de kandidaat 
en examinator een oplossing worden gezocht. Dit wordt aan de kandidaat medegedeeld. 

 
4.2 Toezicht 

Het theorie- en praktijkexamen wordt afgenomen onder toezicht van een toezichthouder. 
  

5. 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 Business Assurance BV en de examencommissie kan de examenorganisatie aanvullende 
eisen, procedures en instructies vastleggen in haar kwaliteitssysteem.  
 
5.1 Locatie schriftelijke examens: 

Het examen wordt afgenomen op een locatie die minimaal voldoet aan de volgende criteria: 
- Iedere kandidaat dient te zitten aan een tafel met minimaal 50cm x 70cm vrije werkruimte. 
- 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. 

 
5.2 Locatie praktijkexamens:  

Idem aan locatie schriftelijke examens. 
 

6. BEOORDELING EN NORMERING 

6.1 Toetstermen 
Het examen Visueel Lasinspecteur VT-w niveau 1 bestaat uit een toetsing van de kennis en praktische  
toepassing volgens Bijlage “Eindtermen en toetsing Visueel lasinspecteur VT-w niveau 1”. 

 
De toetstermen zijn afgeleid van de eindtermen zoals die door de Examencommissie zijn vastgesteld en zijn 
weergegeven in Bijlage “Eindtermen en Toetsmatrix Visueel Lasinspecteur NEN-EN-ISO 9712 VT-w niveau 1”. 
De theorie-examenopgaven worden vastgesteld in een vergadering van de Examencommissie. 
 
6.2 Theorie-examenonderdelen 

De theorie wordt getoetst middels een onderdeel “algemeen” bestaande uit 30 meerkeuzevragen en een 
onderdeel “specifiek” bestaande uit 20 meerkeuzevragen. 
Alle vragen zijn gebaseerd op een evenredige doorsnede van de eindtermen.  
Conform NEN-EN-ISO  9712: 2012 par. 3.15 hebben de meerkeuzevragen vier keuze antwoorden 
waarvan drie, als afleiders, minder correct of incompleet zijn. 
 

Meerkeuzevragen 
Elke vraag wordt goed of fout beoordeeld op basis van vergelijking met de vastgestelde goede antwoorden. Bij 
meerkeuze vragen is een kandidaat geslaagd voor elk afzonderlijk onderdeel met 70 procent of meer goede 
antwoorden (NEN-EN-ISO 9712: 2012 par. 8.2.4). Voor de beoordeling van het theorie examen wordt gebruikt 
gemaakt van een antwoordensjabloon. 
6.2.1 Examenmiddelen theorie examen 

Naast de eisen die worden gesteld aan de examenlocatie dient bij ieder examen voldoende middelen ter 
beschikking te worden gesteld voor kandidaat en toezichthouder/examinator voor een correct verloop van 
het examen. 
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Voor de toezichthouder/examinator is minimaal aanwezig: 
- Tafel en stoel 
- Instructies 
- Examenreglement 
- Voldoende examenopgaven en antwoordbladen 
- Procesverbaal 
- Presentielijst 
- Klok/horloge 
 
Voor de kandidaat is minimaal aanwezig: 
- Tafel en stoel 
- Examenopgaven 
- Antwoordbladen 
- Onder paragraaf 4.1 genoemde documenten 
- Schrijfgerei (+ eventueel vlakgom) 

 
6.3 Praktijk-examenonderdeel 

De praktijk-examenstukken worden vooraf beoordeeld door minimaal twee door de Examencommissie aan 
te wijzen deskundigen. De bevindingen worden in een antwoordensjabloon vastgelegd en als zodanig 
geaccordeerd door DNV.  
De deskundigen, die bovenstaande beoordeling uitvoeren, dienen minimaal te beschikken over een 
diploma IWE, IWT of IWS of gelijkwaardig en over een certificaat Visueel Lasinpecteur 2 (VT-W2), diploma 
NIL Beoordelaar Lasserskwalificaties of gelijkwaardig. 

 
Ieder praktijkexamenstuk is uniek gekenmerkt door middel van een ingeslagen nummer. De 
praktijkexamenstukken worden beheerd door de examenorganisatie in een afgesloten kast/ruimte en mogen niet in 
het kader van opleiding worden gebruikt. 

 
Het praktijkexamen VT-w niveau 1 bestaat uit een onderdeel: 

• Beoordeling van twee verschillende laswerkstukken, te weten een stompe las in pijp of plaat en een 
hoeklas aan de hand van acceptatiecriteria volgens NEN-EN-ISO 5817 cq NEN-EN-ISO 10042 en 
rapportage op daartoe bestemd beoordelingsformulier. 

 
Per beoordeeld laswerkstuk is een maximale score van 25 punten te behalen, namelijk 1 punt per 
beoordelingsaspect op het antwoordblad/invulformulier. Een kandidaat is geslaagd voor elk afzonderlijk 
laswerkstuk bij een score van 70 procent of meer. Voor de beoordeling van de antwoorden wordt gebruikt gemaakt 
van een beoordelingsformulier. 
 
6.3.1 Examenmiddelen praktijkexamen 

De volgende zaken dienen op de examenlocatie aanwezig te zijn ten behoeve van de examenkandidaat: 
- Meetmiddelen : 

   - Liniaal met een schaalverdeling 1mm 
- Schuifmaat volgens ISO 3559 
- Lasnaadkaliber met nonius (meet: hoeklassen    

lasnaadverhogingen van stompe lassen en de openingshoeken 30, 70, 80 en 90  
graden) 

- Lasnaadkaliber geschikt voor diverse doeleinden (meet: 
flankhoek, beenlengte van hoeklas, randinkarteling, uitlijnigheid,  
hoeklasdikte en lasnaadverhoging) 

- Normen : - NEN-EN-ISO 5817 
    - NEN-EN-ISO 10042 
    - NEN-EN-ISO 6520-1 

- Twee praktijk-examenstukken + opdrachtformulieren 
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- Antwoordbladen/invulformulieren 
- Schrijfgerei (+ eventueel vlakgom) 

 
6.4 Toezichthouder en verwerking examenresultaten 

De examens worden namens en onder toezicht van DNV afgenomen door een door DNV aangestelde 
toezichthouder. De examenresultaten worden door de toezichthouder ingezameld en aan DNV verzonden. 
DNV zal door een geautoriseerde corrector de examenresultaten laten beoordelen en vervolgens op basis 
van de resultaten en de overige certificatievoorwaarden de certificatiebeslissing nemen.  

 
Voor het beoordelen van de theorie-examens algemeen en specifiek, alsook de antwoordbladen van de 
beoordeelde laswerkstukken volstaat een corrector zonder lastechnische kennis. Het beoordelen is beperkt tot het 
vergelijken van de antwoorden met een antwoordsjabloon c.q. beoordelingsformulier. 
 
Als een corrector een score voor een examenonderdeel vaststelt, die valt tussen 65% en 75% van de maximaal te 
behalen score, dan wordt een tweede corrector ingeschakeld om het examenonderdeel ter controle te beoordelen.  
 
6.5 Gezamenlijke waardering 

De kandidaten zijn geslaagd voor het examen indien zij: 
▪ een voldoende resultaat (minimale score 70%) hebben behaald voor het theorie-examendeel 

algemeen.  
alsmede  

▪ een voldoende resultaat (minimale score 70%) hebben behaald voor het theorie-examendeel 
specifiek 

alsmede  
▪ voor de afzonderlijke praktijkopdrachten minimaal 70% van de maximaal te behalen score 

hebben behaald. De twee praktijkopdrachten (beoordeling laswerkstukken) worden 
gezamenlijk als één examenonderdeel beschouwd (het praktijkexamen) 

 
6.6 Bewaren examenwerkstukken 
De gemaakte examenwerkstukken worden door de Examenorganisatie tot tenminste 3 maanden na de 
examendatum bewaard. 
 

7 HEREXAMEN EN GELDIGHEID RESULTATEN EXAMENONDERDELEN 

7.1 Herexamen 
Een praktijkinstructie en de beoordeling van examenwerkstukken vormen afzonderlijke examenonderdelen.  
Wanneer een kandidaat voor de instructietoets of de praktijkbeoordeling een onvoldoende heeft behaald,  
dan mag hij voor ieder praktijkexamenonderdeel een herexamen afleggen. Een kandidaat die een  
onvoldoend resultaat heeft behaald voor één of meerdere examenonderdelen kan éénmalig het  
herexamen voor het betreffende onderdeel doen. Indien de kandidaat ook voor het herexamen  
onvoldoende scoort dient het gehele examen (alle onderdelen) opnieuw te worden afgelegd.  
Zowel een herexamen voor een betreffend onderdeel als een geheel herexamen mogen de volgende dag  
plaatsvinden. Het aantal herexamens voor een geheel examen is niet beperkt. 

 
7.2 Geldigheidsduur resultaten van examenonderdelen 

Een voldoende resultaat voor een examenonderdeel blijft gedurende 2 jaar geldig, in welke tijd de  
kandidaat gelegenheid heeft de overige examenonderdelen met voldoende resultaat af te ronden. Conform  
de NEN-EN-ISO 9712: 2012 par. 8.5.2 kan een kandidaat niet eerder dan een maand na het afleggen van  
een examen, herexamen doen. 

 
7.3 Verwerking en registratie examenresultaten 

De examenuitslagen worden verwerkt in de examenregistratie door de examenorganisatie.  
Per examen worden tenminste de volgende items bijgehouden: 
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- naam, adres, woonplaatsgegevens kandidaat 
- kopie van het identiteitsbewijs 
- naam cursus 
- uitslag per examenonderdeel 
- examendatum 

 
Indien de kandidaat geslaagd is voor alle onderdelen zal DNV de kandidaat berichten en in principe overgaan tot 
het verstrekken van het Persoosncertificaat met het betreffende specialisme. 

 

8 EVALUATIE VAN DE EXAMENS 

De examenuitslagen worden jaarlijks geanalyseerd door de examenorganisatie en 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 of wijziging van uitvoering van 
examen. 
 

9 INZAGE EXAMENWERK 

De kandidaat heeft, op zijn verzoek, recht op inzage in de resultaten van zijn examenwerk nadat de 
examenresultaten zijn beoordeeld, maar krijgt geen kopie of afdruk mee. 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. 
 

10  GELDIGHEIDSDUUR, GELDIGHEIDSCONDITIES EN HERCERTIFICATIE 

a) De geldigheidsduur van het certificaat is vijf (5) jaar. 
Gedurende de geldigheid worden geldigheidscondities gesteld conform NEN-EN-ISO 9712: 2012 par. 9.4. 

 
b) Verlenging van het certificaat na vijf (5) jaar zal geschieden conform NEN-EN-ISO 9712: 2012 par. 10. 
  

De gecertificeerde dient de in zijn logboek opgetekende werkervaring onderschreven door zijn  
werkgever/opdrachtgevers of anderzijds, inclusief de bewijzen van goede resultaten van de gekwalificeerde  
ogentests aan DNV ter beoordeling te stellen. 

 
c) Hercertificatie na een periode van tien (10) jaar zal geschieden conform NEN-EN-ISO 9712: 2012 par.11. 

 
 
 
 
 
 
 

11 SCHORSEN OF INTREKKEN 

De certificatie wordt geschorst in de volgende situaties: 

a) Na het bestuderen van bewijzen van niet toelaatbaar gedrag dat onverenigbaar is met de 
certificatieprocedures, of bij het zich niet houden aan een morele code; schorsing voor maximaal 1 jaar. 

 
b) indien er een aanzienlijke onderbreking (zie termen en definities aanzienlijke onderbreking) optreedt in de 

activiteiten betreffende de methode waarvoor de persoon is gecertificeerd; schorsing maximaal 2 jaar. 
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c) indien de persoon zakt voor hercertificatie, schorsing tot het tijdstip dat de persoon voldoet aan de eisen voor 
hercertificatie of eerste certificatie. 

 

Gedurende de schorsing mag een persoon niet meer de werkzaamheden uitvoeren waarvoor een certificaat is 
vereist. 
De schorsing wordt opgegeven als de persoon aantoonbaar de reden van de schorsing heeft gecorrigeerd.  

 

Het certificaat wordt ingetrokken in de volgende situaties: 

a) Indien de persoon lichamelijk ongeschikt is geworden voor het uitvoeren van zijn taak op grond van het niet 
voldoen aan het onderzoek van het gezichtsvermogen dat jaarlijks onder de verantwoordelijkheid van zijn 
werkgever plaatsvindt; 

b) Indien de persoon niet binnen de termijn van de schorsing heeft aangetoond dat de reden voor schorsing is 
gecorrigeerd.  

 

12 OVERIGE BEPALINGEN  

Voor in dit deelreglement niet genoemde bepalingen wordt verwezen naar het examenreglement 
verbindingstechnieken van DNV waarin ook de voorwaarden voor bezwaar tegen de examenuitslag zijn 
omschreven. De examenvoorwaarden zijn vooraf bij DNV op te vragen en liggen op de examenlocatie ter inzage. 


