
 

 

 

 

 

 

Buitenwacht (SOG) 
 

De training buitenwacht (SOG) is bedoeld voor personeelsleden die op een 

bedrijfsterrein toezicht uitoefenen op werknemers die werkzaamheden verrichten in een 

besloten ruimte. De training is bedoeld om de personeelsleden voldoende kennis en 

vaardigheden aan te leren zodat hij/zij volgens de wettelijke normen kan handelen. Hierbij 

leren zij toezicht te houden bij een besloten ruimte en hoe te handelen in een noodsituatie. 

De training wordt gegeven conform de richtlijnen van het SOG (SSVV). Deze training bestaat 

uit een theorie- en praktijkgedeelte. 

 

Doelgroep  
Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein 
toezicht uitoefenen op werknemers die werkzaamheden verrichten in 
een besloten ruimte. 
 

Ingangseisen  
De kandidaat moet ten minste 18 jaar zijn. 

 

Verder moet de kandidaat in het bezit zijn van één van de volgende 

diploma’s: 

• B-VCA 

• Een gelijkwaardig ‘vastgesteld’ diploma/certificaat (zie opmerking bij 

vrijstelling) 

Daarnaast moet de kandidaat de Nederlandse taal zowel mondeling als 

schriftelijk (op tenminste B1 niveau) beheersen. 

 

Vrijstelling  
Bekijk de website voor het  
“Overzicht vrijstellingen SOG examens”  
Bekijk de website voor vrijstellingen B-VCA 
 

Leerdoel  
Toezicht kunnen houden bij een besloten ruimte, en kunnen handelen  
In een noodsituatie. 
 

Inhoud  
Theorie 
 
• Algemeen (basisbegrippen) 
• Wetgeving (Arbowet) 
• Veiligheid (algemene veiligheids- en milieuregels, specifieke risico’s, 
communicatie, maatregelen om veilig te werken, werkvergunning, 
alarmsituatie) 
 
 

https://www.vcainfra.nl/content/wp-content/uploads/Overzicht-met-vrijstellingen-SOG-februari-2019.pdf
https://www.vca.nl/diplomas-certificaten/b-vca#vrijstelling


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktijk 
• Communicatie met opdrachtgever/vergunninghouder, uitvoerend 
medewerker en operator 
• Uitvoering voor werkzaamheden (vluchtrichting bepalen, afwijkingen 
en gevaren signaleren en procedures toepassen) 
• Uitvoering tijdens werkzaamheden (gevaarlijk gedrag signaleren, 
registratie van medewerkers, handelen bij veranderende 
omstandigheden) 
• Uitvoering bij afsluiten werkzaamheden (procedure toepassen bij 
afsluiten) 
• Uitvoering bij noodsituatie (procedure toepassen bij alarm, 
noodplan /reddingsplan en evacuatie) 
 
In de opleiding worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld. 
 
 

Minimale opleidingsduur  
2 dagen  

 
Exameninstellingen 

Zie actueel overzicht op de website. 

 
Eisen toetsing  

De toetsing moet onafhankelijk van de opleiding plaats vinden  
conform de toetsmatrijs, de Uitvoeringsvoorschriften Kwalificatie 
en het Handboek Examinering VCA en SOG.  

 
Examenduur  
Theorie-examen: 30 minuten 
CVO: 20 minuten 
MPCE: 60 minuten 
 
Om het CVO af te kunnen nemen, moet de examenmedewerker  
de CVO-training hebben gevolgd. 
 

Geldigheidsduur  
Een diploma is 3 jaar geldig. 

 

 

http://www.vcainfra.nl/examencentra
https://www.vcainfra.nl/sog-examens/
https://www.vcainfra.nl/examencentra/aanvulling-regelgeving/

