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Inleiding 
 
De Uitvoeringsvoorschriften Examinering (UVE) zijn bedoeld voor de opleiders/docenten 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 is het Examenplan 
Gasmeten opgenomen, in bijlage B de Verklaring Handelingen Gasmeten en in bijlage C een beschrijving 
van het CBT-examen ‘Gasmeten Praktijk’. 
 
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 toetsmatrijs (www.vcainfra.nl ) . 
2.  Om deel te kunnen nemen aan het examen ‘Gasmeten’  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. Zie voor een overzicht van de 

examenonderdelen: bijlage A: Examenplan Gasmeten 
4. Het theoretische gedeelte wordt getoetst met een theorie-examen, bestaande uit twee 

onderdelen: Theorie en Chemiekaart. Voor de toetstermen, de tijdsduur van het examen, het 
aantal vragen en de cesuur; zie de toetsmatrijs. 

5. Het praktische gedeelte bestaat uit  twee delen. Het eerste deel betreft het uitvoeren van 
handelingen bij de bediening van de gasmeters. Deze handelingen worden door de docent 
geobserveerd tijdens de opleiding. Als de vaardigheid is aangetoond vult de docent de ‘Verklaring 
Handelingen Gasmeten’ in (zie bijlage B). Het tweede deel betreft het CBT-examen ‘Gasmeten 
Praktijk’ (zie bijlage C).  De kandidaat kan alleen starten met het CBT-examen als een door de 
docent ondertekende  ‘Verklaring Handelingen Gasmeten’ in het bezit is van de examinator. Voor 
de toetstermen, de tijdsduur van het examen, het aantal vragen en de cesuur; zie de toetsmatrijs.
  

 
Artikel 2: Beoordeling van het examenwerk 
1.  Het theorie-examen en het CBT-examen ‘Gasmeten Praktijk’ worden beoordeeld door het erkende 

Examencentrum. 
2.  De cesuur in de toetsmatrijs geeft aan hoeveel vragen goed beantwoord moeten zijn voor een 

voldoende voor zowel het theorie-examen als het CBT-examen. 
3.  De deelnemer ontvangt een diploma als het theorie-examen en het CBT-examen met een 

voldoende zijn afgerond.  
4.  Als een kandidaat niet geslaagd is mag hij de onvoldoende onderdelen herkansen: 

• Bij één onvoldoende onderdeel mag hij eenmalig bij hetzelfde examencentrum dit 
onderdeel herkansen. De herkansing moet binnen zes maanden worden gedaan.  

• Haalt de kandidaat de herkansing niet, dan moet hij beide examenonderdelen opnieuw 
afleggen bij hetzelfde of een ander examencentrum.  
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Bijlagen: 
A  Examenplan Gasmeten 
B  Verklaring Handelingen Gasmeten 
C CBT-examen ‘Gasmeten Praktijk’ 
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Bijlage A: EXAMENPLAN GASMETEN 
 
 
Examen Items Cesuur bijzonderheden 
Theorie 
A Theorie 27 19  
B Chemiekaart 16 12 Volgt direct na afsluiting onderdeel A (ook bij 

onvoldoende van A) 
 

Resultaat Theorie voldoende: als A en B voldoende zijn 
Praktijk 
C Handelingen 

Gasmeten 
 V Beoordeling vindt plaats gedurende de opleiding 

door de docent (zie bijlage B).  
 
 

 
D Gasmeten 

Praktijk 
39 25 Als voor onderdeel C geen voldoende is behaald, kan 

niet worden deelgenomen aan het CBT-examen. 
De examinator vult het resultaat van onderdeel  C in 
bij  het opstarten van het CBT-examen. Bij score ‘V’ 
volgen de 39 items voor de kandidaat (zie ook bijlage 
C).  
 

Resultaat Praktijk voldoende: als C en D voldoende zijn 
Einduitslag voldoende: als Theorie (A en B) en Praktijk (C en D) voldoende zijn 
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Bijlage B: VERKLARING HANDELINGEN GASMETEN 
 
De docent observeert tijdens de opleiding de in de tabel omschreven handelingen. Hij ondertekent na 
observatie deze verklaring, en draagt zorg voor verzending/overhandiging aan de examinator.  
De kandidaat kan alleen starten met de CBT-toets Gasmeten Praktijk als deze verklaring, ondertekend door 
de docent, in bezit is van de examinator. 
Tijdens de opleiding heeft de kandidaat de beschikking over: 

• een EX-OX-meter waarbij alleen de EX-OX-sensoren actief zijn 
• een enkelvoudige PID-meter 
• een pomp voor de meting met een gasdetectiebuisje 

 
 EX-OX-meter PID-meter Gasdetectiebuisje 
A Controleren staat en 

bruikbaarheid meter 
Controleren staat en 
bruikbaarheid meter 

Controleren staat en 
bruikbaarheid pomp 

B In bedrijf stellen meter In bedrijf stellen meter  
C Uitvoeren/ controleren 

van de lektest, schone 
lucht kallibratie en de 0-
instelling van de EX-meting 

Uitvoeren/ controleren 
lektest en schone lucht 
kallibratie 

Uitvoeren lektest 

D Controleren 
alarminstellingen 

Controleren 
alarminstellingen 

 

E Bumptesten Bumptesten Gereed maken pomp met 
buisje 

F Uitvoeren meting in vaatje 
met brandbaar gas 

Uitvoeren meting in vaatje 
met giftig gas 

Uitvoeren meting in vaatje 
met giftig gas 

G Gereedmaken meter om 
op te bergen 

Gereedmaken meter om 
op te bergen 

Gereedmaken apparatuur 
om op te bergen 

 
Bij uitvoering van de bovenstaande handelingen heeft de kandidaat aangetoond voor de veiligheid van 
derden zorg te kunnen dragen. 
 
Hierbij verklaar ik ______________________ (docent) dat ______________________ (kandidaat) heeft 
aangetoond de bovenstaande handelingen juist uit te kunnen voeren. 
 
Plaats: ______________________ 
Datum: ______________________    
 
Ondertekening doordocent: 
 
_____________________________ 
Het origineel getekende exemplaar wordt door het examencentrum gearchiveerd. 
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Bijlage C: CBT-EXAMEN ‘GASMETEN PRAKTIJK’ 
 
Het CBT-examen bestaat uit drie blokken met vragen over een EX-OX- en een PID-meting en een meting 
met een Gasdetectiebuisje. De vragen handelen over het maken van de juiste keuzes tijdens de metingen 
en de interpretatie van de meetgegevens (zie ook de toetsmatrijs). 
Een kandidaat kan pas deelnemen aan dit examenonderdeel als een door de docent getekende  ‘Verklaring 
Handelingen Gasmeten’ in het bezit is van de examinator. Bij het opstarten van het CBT-examen wordt als 
eerste (‘vraag’) door de examinator ingevuld dat hij beschikt over deze verklaring. Hierna volgen de vragen 
voor de kandidaat. 
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