Juni 2018

Eerste VMS Branchecertificaat Straatmaker
SPG Midden Nederland uitgereikt
Op dinsdag 12 juni 2018 heeft de VMS het eerste VMS Branchecertificaat Staartmaker uitgereikt,
dat behaald werd op onze nieuwe examenlocatie SPG Midden Nederland in Bilthoven.
Het certificaat werd overhandigd door Ko van der Bilt, leermeester SPG Midden Nederland, aan Jasper
van den Ham van Jos Scholman Groen BV uit Nieuwegein. Jasper scoorde op alle twaalf onderdelen
voldoende.

In samenwerking met Radius College in Breda, SPG Noord-Holland in Heerhugowaard en SPG Midden
Nederland in Bilthoven biedt de VMS ervaren, maar ongediplomeerde straatmakers de mogelijkheid om
hun vakbekwaamheid aantoonbaar te maken met het VMS Branchecertificaat Straatmaker. Door middel
van een vakbekwaamheidsproef kunnen deze straatmakers laten zien dat zij hun vak verstaan en

zelfstandig straatwerk kunnen uitvoeren.
Het VMS Branchecertificaat Straatmaker geldt voor straatmakersbedrijven, die zijn gecertificeerd op
basis van BRL 9334 Straatwerk, als bewijs dat de medewerkers aan de opleidingseisen voldoen.
Vakbekwaamheidsproef
De vakbekwaamheidsproef wordt afgenomen bij de opleidingsinstituten en bestaat uit twaalf
onderdelen:
• Verkeersafzetting inrichten
• Werkterrein inrichten en onderhouden
• Kabels en leidingen veiligstellen
• Grond ontgraven, aanvullen, ophogen en verdichten
• Fundering controleren en baanmaken
• Banden en kolken stellen, straatpotten en putranden plaatsen, goten straten
• Straten/vlijen
• Bestrating afwerken
• Straatmeubilair verwijderen en /of plaatsen
• Verhardingen, straatpotten, goten, banden, kolken en putranden repareren/ opnieuw stellen
• Tijdelijke verharding aanbrengen
• Werkterrein in afgesproken staat brengen
Het VMS Branchecertificaat Straatmaker is bedoeld voor ervaren straatmakers en is geen alternatief
voor de reguliere opleiding. Dat betekent dat de kandidaat 25 jaar of ouder moet zijn en kan aantonen
dat hij ten minste vijf jaar ervaring heeft als straatmaker. Het traject is weliswaar een initiatief van de
VMS, maar staat ook open voor niet-leden van de VMS en zzp’ers.
VMS
De VMS is hét platform voor alle partners in de keten en staat voor maatschappelijk verantwoord
straatwerk.
De VMS werkt aan een moderne, gezonde en duurzame bestratingbranche, op basis van wederzijds
respect en verantwoordelijkheid.
De VMS zet zich in voor kwaliteitsverbetering van straattechnieken met aandacht voor gezondheid en
welzijn van mens en werk met respect voor de omgeving.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij Sylvia Ligthart M 0651 644 801

