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SIR VERKLARING Zuiggraaf Machinist 
 

Eind- en toetstermen Zuiggraaf Machinist (ZGM) 
 
Taxonomie:  K = Kennis 

B = Begrip (incl. Kennis) 
T = Toepassen (incl. Kennis en Begrip) 

 
De Zuiggraaf Machinist (ZGM) dient de onderstaande eind- en toetstermen te beheersen.  
Voor een basisexamen ZGM geldt een theorie- en een praktijkdeel. Als het ZGM certificaat 
verlengd wordt, bestaat het examen alleen uit theorie.  
Het theorie-examen ZGM is gebaseerd op de eind- en toetstermen DVM. Het praktijkdeel 
ZGM vindt plaats door een instructie op basis van de volgende eind- en toetstermen.  
De eind- en toetstermen hebben betrekking op kennis, begrip en uitvoering van de SIR 
richtlijnen. 
 
De instructeur (werkgever, opleider of fabrikant/leverancier) instrueert en toetst de kandidaat 
op deze eind- en toetstermen. De kandidaat moet alle genoemde toetstermen beheersen. 
Het  instructieoverzicht wordt zowel door de instructeur als door de kandidaat ondertekend 
en moet door de werkgever naar de SIR gestuurd worden. 
 
 
Zuiggraafwerkzaamheden 

   B De ZGM kan uitleggen waarom voor een bepaalde werkwijze gekozen is aan de hand 
van de werkopdracht en de werkvergunning. 

   T De ZGM kan de werkvergunning ondertekenen en de daarmee gepaarde 
 verantwoordelijkheid (werkafspraken en veilige uitvoering van de werkzaamheden) 

dragen. 
   T De ZGM kan de zuiggraaf wagen en toebehoren controleren en gereed maken aan 

de hand van de gestelde eisen van de opdrachtgever, de zuiggraaf controlelijst, de 
werkopdracht en de werkvergunning. 

   T De ZGM kan de werkplek controleren aan de hand van de gestelde eisen van de 
opdrachtgever, de zuiggraaf controlelijst, de werkopdracht en de werkvergunning. 

   T De ZGM kan de werkzaamheden beëindigen volgens de gestelde eisen van de 
opdrachtgever, de werkopdracht en de werkvergunning. 

 
Zuiggraafmachine 

   T De ZGM kan de zuiggraafmachine en toebehoren bedienen. 
   T De ZGM kan de werking van de zuiggraafmachine omschrijven. 
   T De ZGM kan de werking van de verschillende beveiligingen van de zuiggraafmachine  

omschrijven en indien van toepassing bedienen. 
   T De ZGM kan omschrijven hoe vaak een zuiggraaf machine en toebehoren gekeurd en 

gecertificeerd moeten worden, en kan dit controleren. 
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Onderhoud en storingen 

   T De ZGM kan het dagelijks onderhoud aan de zuiggraafmachine uitvoeren. 

 olie- en koelwaterpeil controleren en indien nodig aanvullen 

 filterinstallatie controleren en indien van toepassing schoonmaken/vervangen 
   T De ZGM kan op juiste wijze omgaan met storingen aan de zuiggraafmachine of 

toebehoren. 
 
Risico’s 

   T De ZGM kan acties ondernemen om de risico’s van de zuigarm (krachtarm en 
krachtloze arm) te beheersen. 

 
 
 
Instructeur (werkgever, opleider of fabrikant/leverancier) 
De instructeur verklaart dat op basis van bovenstaande eind- en toetstermen een  
goede instructie gegeven is aan de kandidaat en dat hij/zij deze eind- en  
toetstermen goed beheerst. 
 
Naam:       Datum:       

 
Firma: 

 
      Handtekening: 

 
 

   
 
 
 
 
Bedrijfsstempel: 

 
 

 
 
Kandidaat 
De kandidaat verklaart dat hij/zij op basis van deze eind- en toetstermen een goede 
instructie gekregen heeft van de instructeur. 
 
Voorletter(s):       Datum:       

 
Achternaam: 

 
      Handtekening: 

 
 

 
Geboortedatum: 

 
       

 

 
Certificaatnr. DVM (indien van toepassing):        

 


