Niveaus SVS Inspecteurs
SVS Inspecteur - Basis

SVS Inspecteur – 1 ster

SVS Inspecteur – 2 ster

Werkzaamheden

• routinematige visuele inspectie (zoals
voorgeschreven in het WAS en conform
NEN-EN 1176-7)

• operationele beheerinspectie (conform WAS
en NEN-EN 1176-7)
• coördineren van inspectie-werkzaamheden

• operationele beheerinspectie en jaarlijkse
hoofdinspectie (conform WAS en NEN-EN
1176-7)
• aansturen en begeleiden van inspecteurs
(basis en 1 ster )

Kennisniveau

• algemene kennis wet- en regelgeving (i.c.
naamgeving wetgeving, reikwijdte WAS
m.b.t eenvoudige speeltoestellen)
• geen kennis van de relevante normen

• basiskennis van relevante normen & wet- en
regelgeving
• beperkte kennis van de reikwijdte-notitie
WAS
• basiskennis van speelgedrag

• basis en specifieke kennis van normen & weten regelgeving
• kennis van bijblad, reikwijdte-notitie WAS en
AKI-besluitenlijst
• kennis van speelgedrag

Vaardigheden

• visueel (dus zonder kennis van normen)
signaleren van:
o onveilige situaties
o afwijkingen t.o.v. originele situatie
o achterstallig onderhoud
• mondeling rapporteren en adviseren over
noodzakelijke vervolgacties
• technisch inzicht en ‘veiligheidsdenken’

• signaleren van en reageren op:
o onveilige situaties
o afwijkingen ten opzichte van de originele
situatie
o de staat van onderhoud
o afwijkingen op de wet (o.a. WAS) en norm
• begeleiden en beoordelen van plaatsing van
speeltoestellen
• uitvoeren van een inspectie- en beheerplan
• mondeling en schriftelijk rapporteren

• vaardigheden van 1-ster
• uitvoeren van een risico-analyse (volgens een
standaardmethode) en bepalen bijbehorende
noodzakelijke acties
• beoordelen van de veiligheid van een
speelplaats aan de hand van een ontwerp
• inrichten en opstellen van een inspectie- en
beheerplan
• uitvoeren van een opleveringsinspectie
inclusief rapportage
• toepassen van relevante wet- en regelgeving

Context

• openbare speelplekken en standaard
speeltoestellen & hun directe omgeving

• openbare speelplekken en speeltoestellen &
hun directe omgeving, waaronder ook:
o speeltoestellen boven en rondom water
o skatetoestellen
o waterglijbanen
o natuurlijk spelen
o opblaasbare speeltoestellen
o indoor speeltoestellen

• openbare speelplekken en speeltoestellen &
hun directe omgeving, waaronder ook:
o speeltoestellen boven en rondom water
o skatetoestellen
o waterglijbanen
o natuurlijk spelen
o opblaasbare speeltoestellen
o indoor speeltoestellen
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