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AAN:
Certificaathouders WSCS-OCE
Examenstructuren volgens WSCS-OCE
Deskundigen OO die geregistreerd willen worden
Personen die zich hebben aangemeld voor de Nieuwbrief VOMES

Zaltbommel, 26 juni 2020

Betreft: oprichting Stichting Examinering VOMES
Geachte heer, mevrouw,
Per brief d.d. 26 juni 2020 bent u door de Stichting VOMES nader geïnformeerd over de stand van
zaken betreffende de invoering van de registratieplicht voor personen die ontplofbare oorlogsresten
opsporen en personen die arbeid verrichten met explosieve stoffen. In dit schrijven wordt nader
ingegaan op de inrichting van de examenstructuur door de Stichting Examinering VOMES.

Wettelijk kader
Aan de Stichting VOMES zal door de Minister van SZW het beheer van het Register Veilig Werken
met Explosieve Stoffen worden gemandateerd. De wettelijke grondslag daarvoor ligt in de wijziging
van het Arbeidsomstandighedenbesluit van 13 december 2019 (Staatsblad 471).
In de Nota van Toelichting daarbij geeft de Minister van SZW aan dat er één Examen-Instelling in de
civiele sfeer zal komen. Opleiden en examinering dienen namelijk van elkaar gescheiden te zijn. Dat is
ook terug te lezen in het Registratieschema voor het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen
(Registratieschema), waarvan het eindconcept op www.vomes.nl/documenten is geplaatst.
In de wetgeving is door SZW zeer bewust gekozen voor één Examen-Instelling. Het gaat daarbij om
de examinering van meerdere beroepsgroepen die onderling van omvang zeer verschillend zijn, van
enkele honderden deskundigen op het gebied van ontplofbare oorlogsresten tot een klein aantal
springmeesters.
Een examenstructuur voor alle beroepsgroepen valt slechts in de lucht te houden door een collectieve
Stichtingsvorm, in te richten vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en niet alleen door het
delen van kennis en kunde, maar ook door in gezamenlijkheid de structuur financieel in te richten.
Immers, de wetgever heeft bepaald dat het uitgangspunt is dat de Examen-Instelling selfsupporting
dient te zijn. In dat verband wordt er op dit moment gerekend aan een passend en sluitend systeem
van tarieven voor de verschillende examens. Berichtgeving over de tarieven volgt zo snel mogelijk.
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Oprichting Stichting Examinering VOMES
In samenspraak met het Ministerie van SZW heeft de Stichting VOMES het initiatief genomen tot de
oprichting van de Stichting Examinering VOMES. De oprichting heeft plaatsgevonden op 2 maart 2020
en de Stichting is op 3 maart 2020 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 77507525. De volledige statuten treft u aan op de website van de
Stichting Examinering VOMES, maar voorlopig ook op www.vomes.nl. Artikel 2 van de Statuten
beschrijft de doelstelling van de Stichting als volgt:
Artikel 2

1.

2.

De stichting heeft ten doel:

a.

het verrichten van al die activiteiten die nodig zijn voor het (kunnen) afnemen van examens
van personen die arbeid verrichten met explosieve stoffen en / of ontplofbare oorlogsresten
opsporen, waarmee deze personen aantonen dat wordt voldaan aan de deskundigheidseisen
om te worden opgenomen in het Register veilig werken met explosieve stoffen zoals bedoeld
in het Arbeidsomstandighedenbesluit;

b.

het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a.
b.
c.

het beheren van een itembank met examenvragen en examenopdrachten;
het afnemen van examens;
het afgeven van verklaringen dat wordt voldaan aan de deskundigheidseisen voor opname
in het Register veilig werken met explosieve stoffen.

Op dit moment wordt hard gewerkt om de Stichting Examinering VOMES per 1 oktober a.s. (de
verwachte ingangsdatum van de nieuwe regelgeving) operationeel te hebben.
In de wetgeving is voorzien dat ieder die per 1 oktober 2020 beschikt over een geldig bewijs van
bekwaamheid (certificaat/getuigschrift e.d.) onder voorwaarden kan worden ingeschreven in het civiele
Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen. In een schrijven van Stichting VOMES bent u over de
overgangsregeling bericht.
De examens die door de Stichting Examinering VOMES vanaf 1 oktober a.s. zullen worden
afgenomen zijn gebaseerd op de eisen zoals verwoord in het Registratieschema. Zoals hierboven
aangegeven, het eindconcept kunt u vinden op www.vomes.nl/documenten.
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Exameneisen
Het Registratieschema bevat de globale Eindtermen en de nader uitgewerkte Toetstermen voor elk
specifiek genoemde beroepsgroep en specialisme. Daarnaast wordt op dit moment gewerkt aan de
gedetailleerde uitwerking (interpretatie) van de Toetstermen. Deze is speciaal bedoeld voor opleiders
en kandidaten om zich goed op een examen te kunnen voorbereiden. Naar verwachting zullen deze
uitgewerkte toetstermen eind juli op de website van de Stichting VOMES en Stichting Examinering
VOMES beschikbaar komen.

Verdere inrichting van de examenstructuur
Het inrichten van de Examen-Instelling is een forse operatie, zeker omdat het over meerdere
beroepsgroepen gaat. De Stichting Examinering VOMES wil daarbij graag gebruik maken van de
kennis en kunde in de beroepsvelden.
De Stichting Examinering VOMES kan dankzij de medewerking van de huidige Stichting Examinering
OCE voor de beroepsgroep ‘Deskundigen ontplofbare oorlogsresten’ een vliegende start maken,
doordat deze haar in het verleden opgebouwde kennis (waaronder de Itembank) om niet aan de
nieuwe Stichting ter beschikking heeft gesteld. Voor de andere beroepsgroepen heeft de Stichting
Examinering OCE in 2018 en 2019 samen met onder andere Hogeschool Utrecht reeds pilots
gedraaid, dus daar ligt ook een eerste basis. Deze basis is essentieel om de examinering voor alle
beroepsgroepen vanaf de wettelijke invoering mogelijk te maken.
Wij doen echter een dringend beroep op alle betrokken opleiders en instellingen om ook hun kennis
en kunde samen te delen. De nieuwe Examen-Instelling is er voor alle sectoren en kan alleen maar
een goede rol vervullen indien kennis en kunde breed worden gedeeld. Aan een goede samenwerking
wordt dan ook grote waarde gehecht.
Om de start mogelijk te maken heeft het bestuur van de Stichting Examinering VOMES een tijdelijke
Examencommissie ingesteld, met benoeming tot 1 januari 2021. Deze moet de start van de
werkzaamheden voor alle beroepsgroepen in goede banen leiden. Intussen nodigen wij
belangstellenden uit om zich te kandideren voor de nog te bemensen gremia van de Stichting: de
Examencommissie (na 1 januari 2021), de Werkgroep OO (ontplofbare oorlogsresten), de Werkgroep
VOMES (voor alle andere beroepen, zoals springmeesters, schietmeesters, industrieel reinigers,
begeleiders detectiehonden) en de poule van praktijkexaminatoren. Belangstellenden kunnen zich
melden bij bestuurslid Henk van der Linden via het mailadres henkvanderlinden@vomes.nl of bij
ondergetekende via voorzitter@vomes-examinering.nl.
Daarnaast heeft de Stichting Examinering VOMES een Adviesraad opleiders en een Adviesraad
Bedrijven in voorbereiding. Oproepen voor lidmaatschap daarvan zullen u binnenkort bereiken.
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Conform de eisen van SZW zoals neergelegd in het Registratieschema en de algemene
overeenkomst tussen SZW en VOMES, is het bestuur van de Stichting VOMES in gesprek met een
externe partij om het onafhankelijk toezicht op het functioneren van de Stichting Examinering VOMES
te regelen.
Bij haar werkzaamheden zal de Stichting Examinering VOMES ondersteund worden door
adviesbureau MiSa advies b.v., dat ook de secretariaatsvoering doet van de Stichting VOMES. MiSa
advies heeft ruime ervaring met de secretariaatsvoering van beheerstichtingen, het beheer van
certificatieschema’s en examenregelingen en het afnemen van examens, gezien de eerdere
werkzaamheden voor de Stichting Examinering OCE en voor vergelijkbare organisaties in de
sloopbranche en het werkveld van laboratoria en inspectie-instellingen.

Nadere informatie
Dit is een algemene aankondiging, die niet alle vragen zal beantwoorden. Wij zullen de communicatie
de komende tijd op meerdere manieren voortzetten. Allereerst: kijk met regelmaat op www.vomes.nl
en meld u aan voor de nieuwsbrief. Er wordt gewerkt aan de website van de Stichting Examinering
VOMES. Zolang deze er nog niet is zal er worden gecommuniceerd via de website van de Stichting
VOMES (www.vomes.nl).
Het bestuur overweegt om samen met de Stichting VOMES voor situaties waarvoor mail- of
telefonisch contact onvoldoende lijken te zijn een spreekuur in te stellen. Indien u daar behoefte aan
heeft graag een bericht daarover aan bestuurslid Henk van der Linden (henkvanderlinden@vomes.nl)
of voorzitter@vomes-examinering.nl.
Stuurt u deze berichtgeving vooral door aan betrokken in het werkveld. Aan de examenstructuren
WSCS-OCE wordt verzocht om deze brief door te zenden aan de door haar geëxamineerde personen.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Kees van Dongen
onafhankelijk voorzitter

