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INTERPRETATIEDOCUMENT PRAKTIJKTOETSING   

SPRINGMEESTERS EN SCHIETMEESTERS 

BEHORENDE BIJ HET REGISTRATRIESCHEMA 

VEILIG WERKEN MET EXPLOSIEVEN STOFFEN 

 

 Documentnummer : VOMES-RKA-i004 

  

 Van kracht per : 01-07-2021 

 

 Van kracht tot : uiterlijk 01-07-2022 

 

 

 

Geldt 

voor: 

Competentieniveaus: Bijlage 

Registratieschema: 

 Basiskennis VOMES  I 

 Basiskennis OOO II 

 Assistent deskundige OOO III 

 Deskundige OOO IV 

 Senior deskundige OOO V 

X Schietmeester VI 

X Springmeester 1 VII 

X Springmeester 2 VIII 

X Springmeester IR VI 

X Springmeester OW X 

 

 

Status van het interpretatiedocument 

Personen die zich willen laten registreren in het Register veilig werken met explosieve stoffen moeten voldoen aan de 

deskundigheidseisen in het Registratieschema. Daarvoor moet een examen worden afgelegd bij de Stichting Examinering 

VOMES, die door de Stichting VOMES is aangewezen als Examen-Instelling. 

 

Het examen wordt afgenomen volgens de bij het competentieniveau behorende bijlage uit het Registratieschema. De 

basis voor het examen vormen de eind- en toestemmen zoals opgenomen in de bijlage bij het Registratieschema. Door de 

Stichting VOMES worden deze waar nodig uitgewerkt in een interpretatiedocument, zoals bedoeld in artikel 1.3 van de 

overeenkomst tussen de Stichting VOMES en de Stichting Examinering VOMES. Een interpretatiedocument geeft de 

examenkandidaat en opleiders nader inzicht in de voor het examen vereiste kennis en kunde.  

http://www.vomes.nl/
https://www.vomes.nl/site/media/upload/files/1284_stcrt-2020-58195_pdf_20201113202014.pdf
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INLEIDING  

 

Voor de Springmeesters en Schietmeester (hierna S-werkvelden) zoals bedoeld in artikel 4.16 van de 

Arbeidomstandighedenregeling die zich op grond van artikel 4.8 van het Arbeidsomstandighedenbesluit willen 

laten registreren in het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen, geldt dat zij een praktijkexamen 

moeten afleggen dan wel moeten aantonen dat wordt beschikt over voldoende praktijkervaring.  

 

Dit is geregeld in het Registratieschema voor het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen (hierna 

Registratieschema). Op grond van het Registratieschema geldt een vrijstelling voor het praktijkexamen indien   

wordt aangetoond dat over voldoende praktijkervaring wordt beschikt. Dit Interpretatiedocument geeft een 

uitwerking van deze vrijstellingsregeling.  

 

Voor de praktijktoetsing van de  S-werkvelden wordt voorlopig alleen gebruik gemaakt van de 

vrijstellingsregeling in het Registratieschema en de uitwerking daarvan in dit Interpretatiedocument.  

 

De komende tijd zal in samenwerking met de Examencommissie van de Stichting Examinering VOMES een 

praktijkexamen worden ontwikkeld gebaseerd op een portfolio-assessment. Naar verwachting is daarvoor ook 

een wijziging van het Registratieschema vereist.  

 

Dit Interpretatiedocument met de uitwerking van de praltijktoetsing op basis van de vrijstellingsregeling in het 

Registratieschema is 12 maanden van kracht.  

 

Voorliggend Interpretatiedocument heeft betrekking op registratieverzoeken van personen die op 1 januari 

2021 niet beschikten over een certificaat of getuigschrift van de Minister van SZW voor het desbetreffende 

competentieniveau. Daarop is de overgangsregeling in artikel 9.2c van de Arboregeling van toepassing.  

 

 

 

  

http://www.vomes.nl/
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UITWERKING TOETSING PRAKTIJKEXAMEN S-WERKVELDEN  

 

Artikel 1 

Bij een verzoek om registratie voor respectievelijk de competentieniveaus Schietmeester (SC), Springmeester 

1 (SP1), Springmeester 2 (SP2), Springmeester industriële reiniging (SPIR) of Springmeester (SPOW) onder 

water, wordt de volgende informatie overgelegd: 

a. het positieve resultaat van het voor de desbetreffende competentieniveau bij de Examen-Instelling 

afgelegde theorie-examen; 

b. twee “Verklaringen praktijkervaring” waaruit blijkt dat de kandidaat twee springplannen heeft opgesteld en 

(voor initiële registratie onder supervisie van een deskundige) uitgevoerd, conform de onder het kopje 

“Ad 2. Praktijkexamen/praktijkervaring” van de toepasselijke bijlage van het Registratieschema geldende 

eisen. De genoemde verklaringen worden opgesteld volgens het model in bijlage 1 van dit 

Interpretatiedocument, inclusief informatie over de projecten waarop de verklaring is afgegeven 

(projectomschrijving, plaats, opdrachtgever, beschrijving werkzaamheden, beschrijving risico’s, 

beschrijving beschermende maatregelen). 

 

Artikel 2 

Onder “andere personen met bewezen deskundigheid” (bij initiele registratie) zoals bedoeld in de 

toepasselijke bijlage van het Registratieschema wordt verstaan: 

a. personen die in de Europese Ruimte of Zwitserland voor de desbetreffende competentie zijn 

gekwalificeerd door de Nationale Overheid; 

b. personen in dienst van een Nationale Overheid met aantoonbare competentie in het betreffende 

vakgebied. 

 

Artikel 3 

VOMES beoordeelt de verklaringen op juistheid volgens het model in de bijlage 1 van dit 

Interpretatiedocument en toetst de verklaringen niet inhoudelijk. Stichting VOMES bewaart de verklaringen in 

het registratiedossier van de aanvrager. De gegevens kunnen worden gebruikt voor het doen van navraag 

over het opgevoerde project. Toelichting: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de verklaring ligt dus bij 

de kandidaat en de deskundige (bij initiele registratie) of opdrachtgever/gemeente (bij herregistratie).  

De informatie die wordt gevraagd over twee recent (mede-) uitgevoerde projecten door de aanvrager is 

aanvullende bevestiging van de benodigde praktijkervaring. Dat biedt een garantie dat de aanvrager veilig 

volgens de eisen van het competentieniveau werkt. Tevens biedt dat een garantie dat het niveau van de 

beroepsgroep hoog blijft. Dat is vooral ook van belang waar veiligheid in het geding is.  

 

Artikel 4 

Deze uitwerking van de vrijstellingsregeling in het Registratieschema geldt voor een periode van 12 maanden 

na vaststelling door het bestuur van VOMES.  

  

http://www.vomes.nl/
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BIJLAGE 1 

FORMULIER AANVRAAG VRIJSTELLING PRAKTIJKEXAMEN TEN BEHOEVE VAN 

REGISTRATIE  

 

Algemeen 

 

Het Registratieschema Veilig Werken met Explosieve Stoffen biedt de mogelijkheid voor de aanvrager om 

vrijgesteld te worden van een praktijkexamen wanneer hij beschikt over voldoende praktijkervaring. Daartoe 

moet dit formulier volledig worden ingevuld, ondertekend en worden ingediend bij de aanmelding voor het 

examen bij de Stichting Examinering VOMES. Zie www.vomes-examinering.nl.  

 

DEEL 1 (in te vullen door de aanvrager) 

 

Gegevens van de aanvrager 

 

Naam en voorletters aanvrager :………………………………………………  

Geboorteplaats en -datum : ……………………………………………… 

Aangevraagde competentie :   □ SP1   □ SP2   □ SPOW   □ SC   □ SPIR 

 

Projectgegevens (dit deel moet voor twee projecten ingevuld worden) 

 

Beschrijvingen van projecten waarvoor springplannen zijn opgesteld en die onder supervisie (mede) zijn 

uitgevoerd door de aanvrager. 

 

Projectnaam   : ……………………………………………… 

Plaats    : ……………………………………………… 

Uitvoeringsdatum   :……………………………………………… (niet ouder dan drie jaar) 

 

Dit project betrof gebruik van explosieve stoffen ten behoeve van:  

□  geologische verkenning en opsporing of winning van delfstoffen (SC); 

□  sloop van bouwwerken en objecten en van afzonderlijke constructiedelen daarvan (SP2); 

□  sloop van bouwwerken en objecten waarvan het hoogste punt zich maximaal zes meter boven het 

omringende niveau bevindt (SP1); 

□  de reiniging van industriële media waarbij daartoe een springlading of een springsysteem in, op of tegen 

het industrieel medium wordt geplaatst (SPIR); 

□  springwerken op of onder de waterspiegel van open wateren waarbij de springlading of het springsysteem 

een schokgolf veroorzaakt die zich door het water voortplant (SPOW). 

  

http://www.vomes.nl/
http://www.vomes-examinering.nl/
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Beschrijving van het project: 

 

Doel: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Gebruikte methode: 

• Beschrijving werkzaamheden 

• Beschrijving gebruikte Springtechnieken (soort explosief / ontsteking) 

• Beschrijving ingeschatte risico’s vooraf (Taak risico analyse) 

• Beschrijving genomen veiligheidsmaatregelen 

• Beschrijving aandeel aanvrager bij uitvoering van het project 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Spring- / projectplan vastgesteld door: ……………………………………………… 

 

Verklaring van de aanvrager: 

 

Hiermee verklaart ondergetekende als aanvrager dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, 

 

Naam   : ……………………………………………… 

 

 

Plaats   : ……………………………………………… 

 

 

Datum   : ……………………………………………… 

 

 

 

Handtekening  : ……………………………………………… 

  

http://www.vomes.nl/
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DEEL 2  

Bij initiele registratie in te vullen door de supervisor van beide projecten 

Bij herregistratie in te vullen door de opdrachtgever/gemeente van beide projecten. 

 

Bevestiging van de bovenstaande verklaringen  

□  Voor initiele registratie: Ondergetekende verklaart dat de aanvrager voor project ……………… het 

springplan onder zijn supervisie (mede) heeft opgesteld en het project heeft uitgevoerd. Daarmee 

bevestigt ondergetekende dat aanvrager beschikt over praktijkervaring voor het veilig omgaan met 

explosieve stoffen. 

 

□  Voor herregistratie: Ondergetekende verklaart dat de aanvrager project ……………… heeft uitgevoerd. 

Daarmee bevestigt ondergetekende dat aanvrager beschikt over praktijkervaring voor het veilig omgaan 

met explosieve stoffen. 

 

Naam en voorletters  :………………………………………………  

Geboorteplaats en -datum : ……………………………………………… 

Telefoonnummer  :………………………………………………  

Mailadres   : ……………………………………………… 

 

 

Geregistreerd als  :   □ SP1   □ SP2   □ SPOW   □ SC   □ SPIR 

(bewijsmiddel bijvoegen, inclusief CV met ervaring). 

 

 

Verklaring van de supervisor(s) of opdrachtgever(s)/gemeente(s): 

 

Hiermee verklaart ondergetekende als supervisor (bij initiele registratie) of opdrachtgever/gemeente (bij 

herregistratie) dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, 

 

Naam   : ……………………………………………… 

 

 

Plaats   : ……………………………………………… 

 

 

Datum   : ……………………………………………… 

 

 

 

Handtekening  : ……………………………………………… 
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