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Branchecertificaat
Bestratingsmachinist

VMS Branchecertificaat
Bestratingsmachinist
In navolging op het Branchecertificaat
Straatmaker biedt de VMS nu ook ervaren, maar ongediplomeerde bestratingsmachinisten de mogelijkheid om hun
vakbekwaamheid aantoonbaar te maken
met het VMS Branchecertificaat Bestratingsmachinist. Door middel van een
vakbekwaamheidsproef kunnen deze
machinisten laten zien dat zij hun vak
verstaan en zelfstandig machinaal
straatwerk kunnen uitvoeren. Het
branchecertificaat geldt bovendien voor
straatmakersbedrijven, die zijn gecertificeerd op basis van BRL 9334 Straatwerk,
als bewijs dat de medewerkers aan de
vakbekwaamheidseisen voldoen.

Vakbekwaamheidsproef
De vakbekwaamheidsproef wordt afgenomen op het werk en bestaat uit vier
onderdelen: kennis van de machine, voorbereiding, uitvoering en algemene indruk.
Indien de kandidaat tijdens het examen
aantoont alle onderdelen te beheersen,
ontvangt hij het VMS Branchecertificaat
Bestratingsmachinist.

De vakbekwaamheidsproef
bestaat uit 4 onderdelen:
Kennis van de machine
• Controles voor start werkzaamheden
• Onderhoudsaspecten
• Aantoonbare keuringen
• Beschikbaarheid machinehandboek
Voorbereiding
• Plaatsing van de pakketten
• Vlakheid en stabiliteit ondergrond
• Afzetting werkplek
• Plaatsing van de kraan
• Gebruik rijplaten
Uitvoering
• Elementen leggen en aansluiten
•	Veiligheid: draaien en klem omlaag
wanneer niet in gebruik
•	Communicatie met straatmaker
aan de klem
• Zicht op omgeving
Algemene indruk
•	Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
• Beheerst werken
• Aandacht voor de omgeving
• Uiterlijke verzorging

Intakegesprek
Voorafgaand aan de vakbekwaamheidsproef heeft de examinator een kort
intakegesprek met de kandidaat. In dat
gesprek wordt doorgenomen wat precies
de bedoeling is en waar de examinator
op beoordeelt. De beoordeling wordt
gedaan door een ervaren examinator
onder verantwoordelijkheid van SPG
Noord Holland.

Voor wie?
Het VMS Branchecertificaat Bestratingsmachinist is bedoeld voor ervaren bestratingsmachinisten en is geen alternatief
voor een reguliere opleiding. Dat betekent
dat de kandidaat 23 jaar of ouder moet
zijn en kan aantonen dat hij ten minste
twee jaar ervaring heeft als machinist.
Het traject is weliswaar een initiatief
van de VMS, maar staat ook open voor
niet-leden van de VMS en zzp’ers. Het
bedrijf hoeft geen erkend opleidingsbedrijf te zijn.

Na ontvangst van de betaling wordt de
kandidaat opgeroepen voor het afleggen
van de vakbekwaamheidsproef. Het werk
waar de beoordeling zal plaatsvinden
dient geschikt te zijn voor de beoordeling
van de bovengenoemde criteria. Dit is ter
beoordeling van de examinator.

Kosten
Vakbekwaamheidsproef
VMS-leden
Niet-VMS-leden

€
€

495,00
590,00

Genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

Meer informatie
I www.modernstraatwerk.nl
E s.ligthart@modernstraatwerk.nl

Inschrijven
Kandidaten kunnen zich via het bedrijf
waar zij werkzaam zijn online inschrijven
op de website van de VMS (www.modernstraatwerk.nl). Na inschrijving ontvangt
het bedrijf een bevestiging en een factuur voor de vakbekwaamheidsproef.
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