Inspecteur speeltoestellen - SVS 1 ster (L02)

De opleiding tot Stichting Veilig Spelen (SVS) Inspecteur Spelen 1 Ster is in het
bijzonder bedoeld voor medewerkers die vanuit hun beroep of functie
periodieke operationele inspectie van speeltoestellen verzorgen. Zoals
medewerkers van de Gemeente, leveranciers van speeltoestellen, hoveniers
en inspectiebureau’s.
In de opleiding leert men operationele inspecties en onderhoud van
speelplaatsen en toestellen uit te voeren. Er wordt aandacht besteed aan de
wet- en regelgeving rondom speeltoestellen en krijgt u uitgebreide technische
kennis van de materialen en ondergronden van speeltoestellen. De SVS
Inspecteur Spelen – 1 ster kan na het examen zelfstandig reparaties en
operationele inspecties uitvoeren volgens het WAS (Warenwetbesluit Attracties
en Speeltoestellen).
Inhoud
Wet en regelgeving
Warenwetbesluit Attracties en Speeltoestellen
Inspecteren
De rol van de NVWA
Veiligheid van speeltoestellen
Relevante NEN Normen toepassen
Plaatsen, buiten gebruik stellen en verwijderen van speeltoestellen
Basismaterialen herkennen
Verschillende speel ondergronden en eigenschappen
Beoordelen van veilige opvangzones en vrije valhoogtes.
De verschillende functies en toepassingen van testprobes
Rapporteren en registreren
Examen SVS
Na de opleiding kan de cursist deelnemen aan het SVS Speeltoestellen
Inspecteur – 1 ster examen, de extra kosten voor het examen zijn: voor
actuele kosten zie www.stichtingveiligspelen.nl
Het examen bestaat uit meerkeuzevragen. De deelnemers aan het examen
SVS Inspecteur Spelen-1 ster en SVS Inspecteur Spelen-2 ster mogen bij het
examen gebruik maken van het WAS en de in de toestmatrijzen genoemde
Normenbundels. Het WAS wordt beschikbaar gesteld. Kandidaten mogen hun
eigen Normenbundels meenemen, maar hierin mogen geen aantekeningen
zijn gemaakt. Opleidingsmateriaal is niet toegestaan.
Om een voldoende te behalen moet de kandidaat minimaal het volgende
aantal vragen goed beantwoorden:
SVS Inspecteur Spelen-1 ster: 43 van de 60 vragen moeten goed
beantwoord worden.
De cursus kan bedoeld zijn als basis, maar ook als voorbereiding op een hercertificering. Bij her-certificering is de cursusduur korter. Vraag ons naar de
mogelijkheden en cursus bij u op locatie.
De cursus staat gepland op de volgende data:
Donderdag 7 november van 8.30 -16.00 uur

Heeft u vragen?

Neemt u dan contact op met
het cursusbureau van
Groeipunt via:
088 – 262 07 03
info@groeipunt.nl

Aanmelden

Aanmelden kan via het
aanmeldformulier rechts op
de cursuspagina op
www.groeipunt.nl
14 december 2019

Donderdag 14 november van 8.30 -16.00 uur
Donderdag 21 november van 8.30 -16.00 uur
Donderdag 28 november van 8.30 -16.00 uur
Cursuslocatie: Emmen
Examen op dinsdag 3 december 2019 te Amersfoort.
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