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Zelf speeltoestellen inspecteren

SVS-inspecteurs hebben een streepje voor
Om de veiligheid op speelplekken te verbeteren, is in 2011 de
Stichting Veilig Spelen (SVS) in
het leven geroepen. Na een opleiding en examen mogen gediplomeerden zich SVS-inspecteur
noemen. Onder deze inspecteurs
bevinden zich ook steeds meer
hoveniers. Maar waarom zou een
hovenier zich laten registreren in
het SVS-register?
Tekst Wendy Venhorst
Beeld M. van der Spek Groep

Volgens Ruud Vis van hoveniersbedrijf M.
van der Spek is er een groot kwaliteitsverschil tussen SVS-inspecteurs en mensen
die het inspecteren ’er even bij doen’.
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e Stichting Veilig Spelen (SVS) is
opgericht door het Keurmerkinstituut en de Branchevereniging Spelen en
wordt ondersteund door de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Doel is de kwaliteit van inspecteurs en de
veiligheid van openbare speeltoestellen
te verhogen en te toetsen.
Dit gebeurt aan de hand van examens, die op drie verschillende niveaus
worden afgenomen. „Door de inspecties
op dezelfde manier en onder dezelfde
voorwaarden uit te voeren, krijg je een
eenduidig kwaliteitsniveau’’, zegt Angela
Malenstein, projectleider Exameninstelling SVS bij examenorganisatie eX:plain.
De SVS biedt drie verschillende
certificaten aan: SVS Inspecteur SpelenBasis, Spelen-1 ster en Spelen-2 ster. Het
basisniveau is bedoeld voor mensen die
vanuit hun functie regelmatig op een
speelterrein zijn, zoals medewerkers van
scholen, speeltuinen en kinderdagverblijven en groenmensen. Inspecties zijn
geen hoofdtaak, maar gediplomeerden

weten wel hoe ze speelplaatsen moeten
inspecteren op onveilige situaties. Ook
hebben ze praktische basiskennis over
materialen en ondergronden en algemene kennis over wet- en regelgeving.
„Regelmatige inspectie van speeltoestellen is heel belangrijk. Hoe sneller een
mankement of slijtage wordt opgespoord,
des te beter’’, licht Malenstein het belang
van de basiscursus toe.
SVS Inspecteur Spelen-1 ster en
Spelen-2 ster zijn bedoeld voor mensen
die vanuit hun functie de periodieke operationele inspectie (1 ster) of jaarlijkse
hoofdinspectie (2 ster) van speeltoestellen uitvoeren. Bijvoorbeeld medewerkers
van gemeenten, hoveniers en inspectiebureaus. Ze controleren speeltoestellen,
beoordelen risico’s en hebben uitgebreide
kennis over wet- en regelgeving, materialen en ondergronden. Inspecteurs met 2
sterren brengen bovendien advies uit en
zijn eindverantwoordelijk.
De inspecteurs met 1 of 2 sterren worden opgenomen in een openbaar register

en zijn zo vindbaar voor opdrachtgevers.
Belangrijk daarbij is dat SVS-inspecteurs
geen keuringen doen, maar onveilige
situaties signaleren en periodieke en
jaarlijkse inspecties uitvoeren. Keuringen
of certificeringen zijn voorbehouden aan
officiële keuringsinstanties (AKI’s).

Extra opdrachten
Malenstein vertelt dat steeds meer hoveniers een SVS-examen afleggen. Waar
medewerkers van gemeenten voor 1 of
2 sterren gaan, kiezen hoveniers vooral
voor het basisniveau of 1 ster. „Hoveniers
komen vaak al op speelterreinen voor het
groenonderhoud. Met een SVS-diploma
kunnen ze meteen de inspectie van de
speelplaats meenemen. Daarmee bieden
ze iets extra’s, wat weer opdrachten
kan opleveren.’’ Malenstein weet dat
er gemeenten zijn die SVS-inspecteurs
vragen. „Dan ben je met een diploma op
zak natuurlijk in het voordeel.’’
SVS houdt de opleiding en examinering strikt gescheiden. Dit betekent dat
ze geen opleidingen aanbiedt; ze neemt
alleen examens af en registreert gediplomeerden. „Daarmee voorkom je dat
deelnemers op voorhand weten wat er
bij het examen wordt gevraagd en borg je
een betrouwbare toetsing.’’
Sinds 2014 werkt de SVS samen met
eX:plain. „Zij ontwikkelen de examens
en voeren ze uit. Ook verzorgen ze de
communicatie, houden de website en het
register bij en ondersteunen het bestuur.’’
Het examen wordt via de computer afgenomen en bestaat - afhankelijk van het
niveau - uit veertig tot negentig meerkeuzevragen. Daaronder behoorlijk wat
praktijkvragen met foto’s over onveilige
situaties, ondergronden en materiaalgebruik. Voor de examens 1 en 2 sterren is
ook specifieke kennis nodig van de weten regelgeving. De uitslag wordt direct na
het examen bekendgemaakt.
Het basiscertificaat is tien jaar geldig;
de certificaten voor 1 en 2 sterren zijn vijf
jaar geldig. Waar het basisexamen een
slagingspercentage kent van circa 90%,
zijn de examens voor 1 en 2 sterren met
een slagingspercentage van 50 tot 60%
een stuk lastiger. <

Ruud Vis, ontwerper en calculator bij M. van der Spek Groep in Benthuizen:

’Je wilt je onderscheiden in de markt’
M. van der Spek Groep - een allround hoveniersbedrijf met negentig medewerkers - richt
zich sinds 1995 op de aanleg en het onderhoud van speelterreinen. Binnen het bedrijf
is Vis de enige die een SVS-examen heeft
gedaan, maar daar komt verandering in. Dit
najaar doet een aantal collega’s een basisexamen. Zelf koos hij voor het certificaat met 2
sterren. „Omdat ik mensen aanstuur en zelf
ook natuurlijke speeltoestellen ontwerp.” Vier
jaar geleden deed hij het examen als een van
de eersten. „Het slagingspercentage was
toen 18%. Dat viel heel erg tegen.”
Vis vindt het een voordeel om de expertise
zelf in huis te hebben. „Je wilt toch onderscheidend zijn in de markt. En voor een
opdrachtgever geeft het duidelijkheid en
zekerheid. Bovendien wordt er in sommige
bestekken naar gevraagd.’’ Ook collega’s en
gemeenten weten hem steeds vaker te vin-

den. Zo is hij onlangs nog gevraagd om
inspecties uit te voeren op kinderboerderijen.
„Omdat gemeenten buitendiensten afstoten,
hebben ze steeds minder eigen inspecteurs
in dienst.’’
Vis moet het examen volgend jaar opnieuw
afleggen. „Dat had ik liever anders gezien. Ik
ben voorstander van het jaarlijks bijhouden
van de materie - zoals bij de spuitlicentie waarna het certificaat wordt verlengd. Zelf
volg ik elk jaar minimaal een herhalingscursus om bij te blijven.’’ Ook vindt hij het jammer dat SVS nog niet zo bekend is. „Er wordt
weinig naar gevraagd, terwijl er een groot
kwaliteitsverschil is tussen SVS-inspecteurs
en mensen die het ’er even bij’ doen.’’ De
SVS, maar ook de inspecteurs zouden wat
hem betreft meer naar buiten moeten treden.
„We moeten met zijn allen de SVS bekender
maken.’’

Arie van Rijssen, hoofd uitvoering bij Van Vliet in Harmelen:

’We mogen steeds vaker het
totaalpakket uitvoeren’
Van Vliet is gespecialiseerd in de aanleg en
het onderhoud van speeltuinen: 70 tot 80%
van het werk is gerelateerd aan spelen.
Daarnaast houdt het bedrijf zich bezig met
de aanleg en het onderhoud van groenvoorzieningen, skatebanen en infrawerken.
Zes mensen binnen het bedrijf hebben een
SVS-certificaat; zowel werkvoorbereiders als
projectleiders en installateurs. „Iedereen
heeft 1 of 2 sterren, zelf heb ik ook 2 sterren.”
Daarnaast zijn er nog zes mensen die binnen
een half jaar opgaan voor een certificaat. „Wij
willen aan onze opdrachtgevers laten zien
dat wij de kennis in huis hebben.”
Daarmee onderscheidt het bedrijf zich volgens Van Rijssen van anderen. „Klanten laten
nu geen speeltoestellen plaatsen door een
hovenier, maar door een specialist.” Iets wat
hij ook merkt aan de opdrachten. „We mogen

steeds vaker het totaalpakket uitvoeren. Waar
we in het verleden werden gevraagd om
straatwerk om een speeltoestel aan te leggen, mogen we nu ook het speeltoestel plaatsen en valondergronden aanleggen. Daarmee
ontzorgen we de klant.” Bijkomend voordeel
is dat er al in het beginstadium wordt meegedacht over het ontwerp. „Soms zien wij op
voorhand al dat een ontwerp onveilig is of
dat er te weinig ruimte is. Dan kun je in een
vroeg stadium ingrijpen.”
Voor de opleiding heeft het bedrijf gebruikgemaakt van verschillende aanbieders. Van
Rijssen geeft aan dat het een pittige cursus
was met een pittig examen. „Maar het is
goed dat er strenge eisen worden gesteld. De
veiligheid moet worden gegarandeerd en
daarom is SVS ook zo belangrijk.”
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