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Eind- en toetstermen Inspectie Persoonlijke Valbeschermingsmiddelen (IPVM) 

 
 

Taxonomie Eind- en toetstermen overeenkomstige vragen 
F 1A: De kandidaat is bekend met de bij 

valbeschermingsmiddelen gebruikte onderdelen en kan deze 
benoemen. 

 

 1A: De kandidaat kan aan de hand van een overzichtslijst de juiste 
benaming plaatsen bij verschillende onderdelen van 
valbeschermingsmiddelen. 

26, 61 

   

F 1B: De kandidaat is in staat de diverse in gebruik zijnde types 
en uitvoeringen van valbeschermingsmiddelen met elk zijn 
specifieke toepassingen te herkennen en benoemen.  

 

 1B.1: Het type/de uitvoering en het toepassingsbereik van de 
verschillende persoonlijke valbeschermingsmiddelen kunnen 
aanduiden. 

12,13,14,15,16,17,20,23,24 

 1B.2: Herkennen welke onderdelen behoren tot de persoonlijke 
valbeschermingsmiddelen. 

18,19 
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F 2: De kandidaat is op de hoogte van de regelgeving met 
betrekking tot valbeschermingsmiddelen en de juridische 
aspecten van aansprakelijkheid. 

 

 2.1: De belangrijke elementen van de Europese richtlijnen m.b.t. 
Persoonlijke Valbeschermingsmiddelen benoemen. 

3,4,5 

 2.2: Benoemen waar de regelgeving m.b.t. Persoonlijke 
Valbescherming in de nationale wetgeving is opgenomen. 

6,7 

 2.3: De inspecties van de Persoonlijke Valbeschermingsmiddelen 
binnen de regelgeving kunnen benoemen. 

8,29,30,44 

 2.4: De voorgeschreven frequenties voor de inspectie van de 
Persoonlijke Valbeschermingsmiddelen kunnen aangeven. 

9,28 

 2.5: Het belang van Europese normen m.b.t. het ontwerp en de 
productie van Persoonlijke Valbeschermingsmiddelen kunnen 
benoemen. 

10,11 

 2.6: De verantwoordelijkheden van de Inspectie Persoonlijke 
Valbeschermingsmiddelen kunnen benoemen. 

 

21,22,32,33 

B / Z 3: De kandidaat is bekend met het gebruik van 
valbeschermingsmiddelen en herkent de gebreken. 

 

 3.1: Gebreken aan Persoonlijke Valbeschermingsmiddelen die tot 
afkeuring leiden kunnen benoemen.  

52,53,56 

 3.2: Gebreken aan Persoonlijke Valbeschermingsmiddelen kunnen 
herkennen. 

54,62,73 
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 3.3: De valbeschermingsmiddelen voor specifieke toepassingen 
kunnen aanduiden. 

 

60, 63 

Z 4: De kandidaat is in staat valbeschermingsmiddelen te 
inspecteren aan de hand van de geldende en gepubliceerde 
normen en voorschriften van de fabrikanten. 

 

 4.1: De kandidaat kan benoemen welke competenties tot zijn 
vakbekwaamheid als Inspecteur Persoonlijke 
Valbeschermingsmiddelen behoren. 

1,64 

 4.2: De kandidaat kan de scope van arbeidsmiddelen aanduiden die 
binnen zijn competentiegebied vallen. 

2, 65 

 4.3: De frequentie van de inspecties van Persoonlijke 
Valbeschermingsmiddelen kunnen benoemen. 

27,66 

 4.4: De wijze van inspectie kunnen benoemen. 31,58 

 4.5: De verschillende aanduidingen op het etiket kunnen benoemen. 40, 67 

 4.6: De juiste handelingen kunnen aantonen voor het inspecteren 
van Persoonlijke Valbeschermingsmiddelen. 

50,55,57 

 4.7: De juiste handelingen en observaties kunnen uitvoeren voor het 
inspecteren van Persoonlijke Valbeschermingsmiddelen. 

 

 

 

 alleen praktijkproeven 
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B / Z 5: De kandidaat voert schriftelijke inspecties uit met gebruik 
van een door de WBC goedgekeurde inspectielijst. Hierbij 
benoemt de kandidaat adviezen en/of corrigerende 
maatregelen die getroffen moeten worden. 

 

 5.1: De gegevens benoemen die vermeld moeten worden op de 
markering van persoonlijke valbeschermingsmiddelen. 

 

25, 68 

KT / Z 6: De kandidaat kan aan de hand van de kritische 
voorwaarden, voortvloeiend uit de veiligheidsketen, de 
materiaalkennis op de juiste wijze toepassen, beoordelen en 
doorgronden. 

 

 6.1: De factoren die gebreken aan persoonlijke 
valbeschermingsmiddelen in de hand werken kunnen benoemen. 

34,69 

 6.2: De factoren die gebreken aan persoonlijke 
valbeschermingsmiddelen in de hand werken kunnen verklaren. 

35,36,37,38,39 

 6.3: Onoordeelkundige markeringen kunnen herkennen en 
benoemen. 

41,70 

 6.4: Onvolledigheid van persoonlijke valbeschermingsmiddelen 
kunnen herkennen en benoemen. 

42,71 

 6.5: Op de juiste manier rekening houden met de historie van de 
Persoonlijke Valbeschermingsmiddelen. 

43,72 

 6.6: De mogelijke oorzaken van observeerbare gebreken kunnen 
benoemen. 

45,46,47,51,59 
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 6.7: Beschadigingen kunnen toewijzen aan observeerbare gebreken. 48,49 

 

Verklaring taxonomie 
 

F = Feitelijke kennis: Theoretische kennis die terug te voeren is op weten en 

herkenning. 
B = Begripsmatige 

kennis: 
 

Theoretische kennis die terug te voeren is op inzicht. 

KT = Kennis Toepassing: Theoretische kennis die terug te voeren is op de toepassing 
van feitelijke en begripsmatige kennis in nieuwe situaties en 

cognitieve vaardigheden als tekenen en lezen. 
    

O = Oriënterend: Vaardigheden waarop de kandidaat zich oriënteert zijn 
vaardigheden die hij zelf niet hoeft uit te voeren. 

 
A = Onder Aanwijzing: Vaardigheden die door de kandidaat onder aanwijzing 

worden uitgevoerd. 
 

Z = Zelfstandig: Vaardigheden die door de kandidaat zelfstandig worden 

uitgevoerd. 
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