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Inleiding 
De Uitvoeringsvoorschriften Examinering (UVE) zijn bedoeld voor de opleiders en examinatoren van 
de SOG C categorie opleidingen en toezichthouders. De voorschriften beschrijven de inhoud van het 
examen,  de condities waaronder het examen afgenomen moet worden, de rol van de WBC en 
toezichthouders,  en de wijze waarop het examen beoordeeld moet worden. In bijlage A  van deze 
uitvoeringsvoorschriften  zijn de inhoud, randvoorwaarden en uitvoering van het praktijkexamen 
beschreven. In bijlage B zijn de beoordelingsformulieren voor het praktijkexamen opgenomen.  
 
De belangrijkste informatie over de doelgroep, de inhoud van de training en de toetsing is kort 
beschreven in een specificatieblad (www.vcainfra.nl ). Deze informatie is voor een wat bredere groep 
bedoeld, zoals betrokkenen bij het bepalen van welke opleiding wanneer gevolgd moet worden, of 
betrokkenen bij het vaststellen of medewerkers de juiste competentie hebben om een risicovolle 
taak te kunnen uitvoeren. 
 
Artikel 1: Het examen  
1.  Het examen dient te worden afgenomen conform de door VCA gepubliceerde toetsmatrijs 

(zie www.vcainfra.nl ). 
2.  Om deel te nemen aan het examen ‘Werken met onafhankelijke adembescherming 

(ademautomaat)’ dient de kandidaat te voldoen aan de ingangseisen zoals die in het 
specificatieblad zijn omschreven. 

3.  Het examen  bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. 
4.  Het theoretische gedeelte wordt getoetst met een theorie-examen. Voor de toetstermen, de 

tijdsduur van het examen, het aantal vragen en de cesuur; zie de toetsmatrijs 
5. Het praktische gedeelte wordt geëxamineerd met behulp van een praktijkopstelling. Hierbij 

wordt geëxamineerd in hoeverre de kandidaat in staat is om op veilige en effectieve wijze 
onafhankelijke adembescherming te gebruiken. Voor verdere informatie over de uitvoering 
van het praktijkexamen en de beoordelingscriteria; zie de bijlagen A en B. Voor informatie 
over de toetstermen, de doorlooptijd en het aantal kandidaten dat gelijktijdig  aan het 
praktijkexamen kan deelnemen; zie de toetsmatrijs. 

6.  De uitvoering van het examen moet voldoen aan de randvoorwaarden uit bijlage A. Het is de 
verantwoordelijkheid van de examinator om te controleren of hieraan wordt voldaan. 

7. Leden van de WBC hebben het recht om tijdens de examens aanwezig te zijn om te kunnen 
beoordelen of de Uitvoeringsvoorschriften Examinering uitvoerbaar zijn.  

8.  Andere  opdrachten of randvoorwaarden dan in het UVE beschreven,  zijn bij uitzondering 
mogelijk. De WBC beoordeelt vooraf of met de andere opdrachten of randvoorwaarden het 
examen conform de toetstermen kan worden afgenomen.   

 
Artikel 2: Beoordeling van het examenwerk 
1.  Het theorie-examen wordt nagekeken en beoordeeld door het erkende Examencentrum. 
2.  De cesuur in de toetsmatrijs geeft aan hoeveel vragen goed beantwoord moeten zijn voor 

een voldoende voor het theorie-examen. 
3.   De beoordeling van het praktijkexamen vindt plaats door de geautoriseerde examinator, met 

behulp van een praktijkbeoordelingsformulier (zie bijlage B). De examinator geeft op het 
beoordelingsformulier de eindwaardering aan. 

4.  Voor een voldoende voor het praktijkexamen moeten de beoordelingscriteria die aangeduid 
zijn met een * met voldoende zijn beoordeeld. Van de overige beoordelingscriteria mag er 
niet meer dan één met onvoldoende zijn beoordeeld.  

http://www.vcainfra.nl/
http://www.vcainfra.nl/taken/examen/petrochemie
http://www.vcainfra.nl/
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5.  De deelnemer ontvangt een diploma  als het theorie-examen en het praktijkexamen met een 
voldoende zijn afgerond.  

6.  Een kandidaat die niet in aanmerking komt voor het diploma, omdat één van beide vereiste 
examenonderdelen niet met een voldoende resultaat is afgerond, kan eenmalig bij hetzelfde 
examencentrum opnieuw examen afleggen voor het niet behaalde examenonderdeel. Het 
eindcijfer voor het door een kandidaat met goed gevolg afgelegd theorie- of 
praktijkonderdeel blijft gedurende 6 maanden van kracht. Haalt een kandidaat de herkansing 
niet dan moet hij beide examenonderdelen opnieuw afleggen bij hetzelfde of een ander 
examencentrum. 

 
 
Bijlagen: 
A  Praktijkexamen 
B  Praktijkbeoordelingsformulier: Werken met onafhankelijke adembescherming 
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Bijlage A: PRAKTIJKEXAMEN 
 
De begrippen en benamingen worden gebruikt naar de normen en industrie (waaronder het SIR-
handboek adembescherming). 
 
Hieronder staat een aantal aspecten die bij de examens van belang is. 
 
Uitgangsnormen: 
• Voor de berekeningen van het terugkeer moment (uitgedrukt in bar) wordt uitgegaan van 55 bar 

+ de benodigde hoeveelheid druk voor de terugweg. 
• Het gebruik van lenzen is toegestaan. Niet ingegaan wordt op het verbod dat bij sommige 

bedrijven voor lenzen geldt. 
• Een bril met pootjes is niet toegestaan. 
• De kandidaat dient tijdens het examen gladgeschoren te zijn. 
• Kandidaten krijgen tijdens de opleiding  een schoon en getest masker. Maskers worden vanuit 

het oogpunt van hygiëne niet gebruikt door meerdere kandidaten.  
• Het testen van eventuele lekverliezen op het masker wordt gedaan door te luisteren en/of 

voelen, bij het naar boven, beneden, links en rechts bewegen van het hoofd of de automaat lucht 
blijft geven, tenzij de leverancier een andere methode voorschrijft. Deze test is verplicht bij het 
praktijkexamen. 

• Volle en gebruikte ademluchtcilinders worden altijd voorzien van een passende metalen 
afsluitdop die tot op de zitting wordt aangedraaid. 

• Bij volle ademluchtcilinders dient de afsluitdop te worden gekenmerkt met tape waarop de tekst 
“gevuld” staat. 

• Cilinders t.b.v. een ademluchttoestel moeten voorzien zijn van een uitstroombeveiliging. 
• De minimale startdruk is 150 bar en de vuldruk van de cilinder mag niet boven de nominale 

werkdruk liggen. 
• De activatiedruk van de restdruksignalering moet liggen tussen 50-60 bar. 
• Bij toepassing van hogedruk ademluchtlijnsysteem moet een apart persoon deze apparatuur 

conform de handleiding bedienen (indien mogelijk kan dit de examinator zijn).  
NB: Hij is ook verantwoordelijk voor de waarschuwing van de kandidaten voor signalering van de 
restwerktijd. 

 
Randvoorwaarden examenuitvoering 
 
Omgeving 
Voor de uitvoering van de praktijkopdrachten moet de examenlocatie over een parcours en 
middelen beschikken.  
Het parcours is een traject (niet zijnde een kantooromgeving) waarbinnen obstakels en/of objecten 
voorkomen waarbij de kandidaat rekening moet houden met het gebruik van een ademluchttoestel, 
het beperkte gezichtsveld en de communicatie beperkingen. 
De volgende (of vergelijkbare) hindernissen moeten aanwezig zijn:  

• een verticale kooiladder van minimaal 2 meter hoogte van begin van de kooi tot uitstap op 
platform; 

• 5 hindernissen van verschillende hoogte; 
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• een lage doorgang van minimaal 1 meter lang met een opening vierkant van 80x80 cm 
(hoogte x breedte) of doorsnee maximaal 80; 

• een object van minimaal 30 kg, bijvoorbeeld een dubbeldekspallet of een lang voorwerp van 
ca. 2,5 meter; 

• een uitgezet traject van ca. 30 meter waarbij met het object 3 maal van richting veranderd 
moet worden (min. 90⁰); 

• het parcours moet voldoen aan de veiligheidseisen zoals gesteld in de Arbowet (een specifiek 
aandachtpunt is het werken op hoogte’). 

 
Hulpmiddelen 
De volgende middelen dienen hiervoor aanwezig te zijn: 
• Per kandidaat een ademluchttoestel met overdruk ademautomaat; 
• Per kandidaat een volgelaatsmasker met hoofdspin (geseald in plastic of in verzegelde box); 
• Per kandidaat een helm die af te stellen is en geen belemmeringen vormt bij het gebruik met het 

volgelaatsmasker; 
• Per kandidaat tenminste één voldoende gevulde ademluchtcilinder. De cilinder mag bij de 

aanvang van het examen niet op het toestel zijn gemonteerd en moet op meer dan 5 meter 
afstand van het ademluchttoestel geplaatst zijn; 

• Volledig uitgerust hoge druk ademluchtlijnsysteem (back-up niet verplicht). 
 

Indien wet- of regelgeving dit voorschrijft dienen hulpmiddelen, materialen en machines die bij het 
examen gebruikt worden het volgende te bevatten:  

• CE markering; 
• EG-Verklaring van overeenstemming; 
• Gebruiksaanwijzing; 
• Een jaarlijkse keuring dient aantoonbaar te zijn. 

 
  
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) 
De volgende PBM's dienen te worden gedragen: veiligheidsschoenen, handschoenen, werkkleding 
plus ter plaatse voorgeschreven PBM's. 
 
Tijdsduur en aantal kandidaten 
Het praktijkexamen duurt maximaal 45 minuten per kandidaat.  
Per examinator kunnen 2 kandidaten gelijktijdig worden geëxamineerd. Bij een oneven aantal 
kandidaten wijst de examinator een kandidaat aan die de opdracht al heeft uitgevoerd. De 
aangewezen kandidaat fungeert als ‘collega’ kandidaat. Deze ‘collega’ kandidaat mag geen 
informatie delen die verkregen is doordat hij het examen al een keer heeft afgelegd. 
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Praktijkopdracht 
 
Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) 
De kandidaat moet na het verstrekken van de opdracht een LMRA uitvoeren voor zowel de locatie als 
de opdracht.  Het examencentrum dient hiervoor een LMRA kaartje/checklist beschikbaar te stellen 
aan de kandidaat. De kandidaat vinkt hierop een “ja” of “nee” aan. 
 
De LMRA vragen die opgenomen moeten worden zijn: 

• Weet ik wat ik moet doen? 
• Weet ik wat er fout kan gaan? 
• Als het fout gaat, wat moet ik dan doen? 
• PBM’s ok? 
• Werkkleding ok? 
• Vluchtroute ok? 
• Apparatuur of gereedschap ok? 
• Omgeving veilig? 
• Omgeving afgeschermd? 

 
Opdracht  
Het praktijkexamen bestaat uit twee opdrachten: ademluchttoestel en ademluchtlijnsysteem.  
 
a) Ademluchttoestel 
De kandidaten moeten zelfstandig onderstaande activiteiten uitvoeren en ze gaan gelijktijdig door 
het parcours: 
1. controleren en gebruiksklaar maken van een ademluchttoestel, ademluchtcilinder en 

volgelaatmasker. 
2. in gebruik nemen van het ademluchttoestel en controleren van de goede werking. 
3. afleggen van een parcours: 

a) Beklimmen van de kooiladder en uitstappen op het platform. 
b) Stappen over vijf hindernissen van verschillende hoogte. 
c) Kruipen door de lage doorgang. 
d) Samen dragen van het object over het traject en weer terugbrengen, waarbij de twee 

kandidaten moeten samenwerken en communiceren. 
e) Elkaar controleren op resterende luchtvoorraad tijdens het examen. 

4. afnemen van het ademluchttoestel, ademluchtcilinder, het volgelaatmasker en het demonteren 
van de delen en ademluchtcilinder. 

 
b) Ademluchtlijnsysteem 
De kandidaten moeten zelfstandig onderstaande activiteiten uitvoeren en ze gaan gelijktijdig door 
het parcours: 
1. controleren en gebruiksklaar maken van het ademluchtlijnsysteem. 
2. Doorblazen en in gebruik nemen van het ademluchtlijnsysteem en controleren op de goede 

werking. 
3. afleggen van een parcours: 

a) Het beklimmen van de kooiladder en uitstappen op het platform. 
b) Stappen over vijf hindernissen van verschillende hoogte. 
c) Kruipen door de lage doorgang. 
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4. afnemen van het volgelaatmasker en het demonteren van de componenten van 
ademluchtlijnsysteem. 
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Bijlage B: Praktijkbeoordelingsformulier: werken met onafhankelijke adembescherming 
 

PRAKTIJKBEOORDELINGSFORMULIER: 
WERKEN MET ONAFHANKELIJKE ADEMBESCHERMING (ADEMAUTOMAAT) 

Naam kandidaat Geboortedatum Geboorteplaats Begin/eindtijd examen 

    

 
Code Beoordelingscriterium O V Opmerkingen 

VOORBEREIDING ADEMLUCHTTOESTEL 

Veiligheidsregels en hygiëneregels  
1.1*  Voert de LMRA volledig en juist uit.    

1.2* Gebruikt en draagt op de juiste wijze werkkleding, 
veiligheidsschoenen en tijdens de werkzaamheden 
werkhandschoenen. 

   

1.3 Zorgt ervoor dat ademautomaat en het 
volgelaatsmasker niet vervuild raken wanneer deze 
niet gebruikt worden. 

   

Het ademluchttoestel gereed maken voor gebruik 

2.1 Controleert bij aanvang op juiste wijze de 
compleetheid van het ademluchttoestel en 
volgelaatsmasker (aandachtspunten: O-ring van de 
HD-aansluitingen, keuringssticker op rugplaat en 
masker, ontwerpdruk HD-gedeelte.) 

   

2.2 Monteert de ademluchtcilinder op juiste wijze op 
het toestel (aandachtspunten: opbergen 
veiligheidsdop, ontwerpdrukcilinder; evt. borging 
ademluchtcilinder; lekkage HD-gedeelte). 

   

2.3* Controleert op juiste wijze de vuldruk van de 
ademluchtcilinder en test de werking van de 
restdrukwaarschuwing en de manometer. 

   

UITVOERING: ADEMLUCHTTOETSTEL 

In gebruik nemen van het toestel 

3.1 Neemt het toestel op juiste wijze in gebruik 
(aandachtspunten: jas/trui methode, opzetten 
masker, aansluiten ademhalingsautomaat). 
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3.2* Voert een lekcontrole op het masker op juiste wijze 
uit. 

   

Uitvoeren van de opdracht  

4.1 Legt het parcours en de daarin opgenomen 
opdrachten op juiste wijze af (aandachtspunten: op 
collega letten en communicatie met collega). 

   

4.2* Draagt het toestel op correcte wijze en toont 
controle en zelfbeheersing tijdens de opdracht 
(aandachtspunten: gedrag bij obstakels en 
ademhalingstechniek). 

   

Controleren restdruk 

5.1* Is in staat om tijdens het afleggen van het parcours 
op basis van de resterende cilinderdruk globaal uit te 
rekenen hoeveel resterende tijd beschikbaar is 
zonder de reservevoorraad aan te spreken. 

   

Afleggen van het toestel 

6.1 Legt het ademluchttoestel na gebruik correct af en 
demonteert op juiste wijze de ademluchtcilinder 
(aandachtspunten: drukvrij maken systeem, 
bescherming ademhalingsautomaat en manometer, 
aanbrengen, veiligheidsdop op ademluchtcilinder) 

   

VOORBEREIDING ADEMLUCHTLIJNSYSTEEM 

Veiligheidsregels en hygiëneregels  

7.1*  Voert de LMRA volledig en juist uit.    

7.2* Gebruikt en draagt op de juiste wijze werkkleding, 
veiligheidsschoenen en tijdens de werkzaamheden 
werkhandschoenen. 

   

7.3 Zorgt ervoor dat ademautomaat en het 
volgelaatsmasker niet vervuild raken wanneer deze 
niet gebruikt worden. 

   

Masker met ademluchtlijnsysteem gereed maken voor gebruik 

8.1 Stelt het ademluchtlijnsysteem op juiste wijze samen 
met de aangeboden middelen (aandachtspunt: 
keuringssticker op ademautomaat). 

   

8.2 Sluit alle componenten van het 
ademluchtlijnsysteem op de juiste wijze aan.  

   

8.3 Test op juiste wijze de werking van de 
restdrukwaarschuwing. 
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8.4 Sluit de trekontlasting (en back-up systeem indien 
aanwezig) op juiste wijze aan.  

   

UITVOERING: ADEMLUCHTLIJNSYSTEEM 

In gebruik nemen van het toestel 
9.1* Neemt het masker op juiste wijze in gebruik.     

9.2* Voert lekcontrole op juiste wijze uit.    

Uitvoeren van de opdracht  

10.1 Legt het parcours en de daarin opgenomen 
opdrachten op juiste wijze af (aandachtspunten: op 
collega letten, communicatie met collega en het 
geleiden van de slang). 

   

10.2
* 

Draagt het toestel op correcte wijze en toont 
controle en zelfbeheersing tijdens de opdracht 
(aandachtspunten: gedrag bij obstakels en 
ademhalingstechniek). 

   

Uit gebruik nemen ademluchtlijnsysteem 
11.1 Neemt het ademluchtlijnsysteem op juiste wijze uit 

gebruik (aandachtspunten: drukvrij maken systeem, 
bescherming ademhalingsautomaat en HD 
verzorgingssysteem, aanbrengen veiligheidsdop) 

   

 

EINDRESULTAAT 

Om in aanmerking te komen voor het diploma moeten de met * gemarkeerde beoordelingscriteria 
voldoende zijn. Van de overige beoordelingscriteria mag er maximaal 1 onvoldoende zijn. 

Criteria 1.1, 1.2, 2.3, 3.2, 4.2, 5.1, 7.1, 7.2, 9.1, 9.2, 10.2 : 
voldoende 

JA/ 
NEE 

 

Overige criteria: max.1 onvoldoende JA/ 
NEE 

 

Eindwaardering praktijkexamen Geslaagd / Afgewezen 

Naam examinator Datum Handtekening 

   

Naam kandidaat Datum Handtekening 

   

 
 


