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Specificatieblad: Gasmeten diploma   
 Categorie: C 
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Doelgroep 
 

Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch 
bedrijfsterrein op de werkplek gasmetingen en 
gasdetectie uitvoeren en meetgegevens interpreteren. 

 
Ingangseisen 
 

De kandidaat moet ten minste 18 jaar zijn. Een 
uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het 
kader van het behalen van een startkwalificatie de 
training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd 
van 16 jaar. 

Verder moet de kandidaat in het bezit zijn van één van 
de volgende diploma’s: 

• B-VCA 
• VOL-VCA 
• VIL-VCU  
• Een gelijkwaardig ‘vastgesteld’ diploma/certificaat 
 
Daarnaast is van belang dat de kandidaat ‘verkleuring’ 
kan herkennen. 

 
Vrijstelling 
 

De volgende certificaten/diploma’s geven vrijstelling 
voor het examen:  

• Register van Risicovolle taken (BeSaCC): Meten 
en detecteren van gevaarlijke stoffen (EX-OX-
TOX) IS-013 
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Leerdoel 
 

Op verantwoorde wijze EX-OX-TOX-gasmetingen 
verrichten en interpreteren. 

 
Inhoud 
 

Theorie: 

 
• Algemeen (basisbegrippen) 
• Wetgeving (wettelijke bepalingen) 
• Veiligheid (algemene veiligheidsregels en specifieke 

risico’s) 
• Vaktechniek (procedures, katalytische sensor, 

infraroodsensor, PID sensor, elektrochemische 
sensor, gasdetectiebuisje, personal monitor) 

• Chemiekaart (gegevens opzoeken) 

 

Praktijk: 

• Gasmetingen verrichten 
• Meetapparatuur en eventueel benodigde 

hulpmiddelen bedienen 

In de opleiding worden de onderwerpen conform de 
toetstermen behandeld. 

De opleiding wordt bij goed gevolg afgesloten met een 
Verklaring Handelingen Gasmeten. Deze verklaring is 
voorwaarde om aan het CBT-examen Gasmeten Praktijk 
deel te nemen. 
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Advies minimale 
opleidingsduur 

2 dagen bij maximaal 15 cursisten 
 
Dag 1: Bespreken en oefenen met de lesstof, oefenen 
met de meetapparatuur en praktijkopdrachten.  
Dag 2: Ochtend: Repeteren lesstof. 
 Middag: Examen  
 
Advies herhalingsopleiding: 1 dag 

 

 Criteria docent 

 
• Twee jaar aantoonbare ervaring in industriële 

omgeving met het verrichten van EX -OX-TOX-
gasmetingen en interpreteren van gasmetingen 

• In bezit van een geldig diploma SOG Gasmeten  
• In bezit van een geldig diploma VOL-VCA en of een 

diploma MVK, HVK of arbeidshygiëne.  
• Opleiderstraining (intern van opleidingsinstituut) 
• Aantoonbare bekendheid met de werking, het 

gebruik en onderhoud van de gasmeetapparatuur die 
tijdens de opleiding wordt gebruikt. (b.v. opleidingen  
van leverancier en/of fabrikant)  

• De opleidingen worden gegeven via een namens 
SSVV voor gasmeten erkende opleidingsorganisatie. 

• Eventueel alternatief verworven kennis dient aan de 
Waarborgcommissie worden voorgelegd. 
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Exameninstellingen 
 

Zie actueel overzicht op de 
website: www.vcainfra.nl/examencentra 

 
Eisen toetsing 
 
 

De toetsing dient onafhankelijk van de opleiding plaats 
te vinden conform de toetsmatrijs en de 
Uitvoeringsvoorschriften Examinering (www.vcainfra.nl). 

 
 
Geldigheidsduur 
 Een diploma is 3 jaar geldig. 
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Opmerkingen 
 Een overzicht van gelijkwaardig ‘vastgestelde’ 

diploma’s/certificaten is te vinden op www.vcainfra.nl 

 

http://www.vcainfra.nl/examencentra
http://www.vcainfra.nl/

