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Basiseis Aanvullende basisopleiding 
Bouwbesluit; 
 
Actuele kennis van normen 
en voorschriften; 
 
Bijhouden van wijzigingen 
van de bouwregelgeving op 
het gebied van algemene 
bouwkunde. 
 

Aanvullende basisopleiding 
Bouwbesluit; 
 
Actuele kennis van normen 
en voorschriften; 
 
Bijhouden van wijzigingen 
van de bouwregelgeving op 
het gebied van algemene 
bouwkunde. 
 

Aanvullende 
basisopleiding 
Bouwbesluit; 

 
Aanvullende opleiding 
beton-, staal-, of 
houtconstructeur op 
HBO-niveau 
 
Actuele kennis van 
normen en voorschriften; 
 
Bijhouden van wijzigingen 
van de bouwregelgeving 
op het gebied van 
constructieve veiligheid. 
 

Aanvullende 
basisopleiding 
Bouwbesluit; 
 
Aanvullende opleiding 
brandveiligheid; 
 
Actuele kennis van 
normen en 
voorschriften; 
 
Bijhouden van 
wijzigingen van de 
bouwregelgeving op 
het gebied van 
brandveiligheid. 
 

Aanvullende basisopleiding 
Bouwbesluit; 
 
Aanvullende 
verdiepingscursus 
bouwfysica; 
 
Actuele kennis van normen 
en voorschriften; 
 
Bijhouden van wijzigingen 
van de bouwregelgeving op 
het gebied van bouwfysica. 
 

Aanvullende 
basisopleiding 
Bouwbesluit; 

 
Aanvullende 
verdiepingscursus 
installaties; 

 
Actuele kennis van 
normen en voorschriften; 

 
Bijhouden van wijzigingen 
van de bouwregelgeving 
op het gebied van 
installaties. 

 

Aanvullende basisopleiding 
Bouwbesluit; 
 
Aanvullende basisopleiding 
brandveiligheid; 
 
Aanvullende basiscursus 
bouwfysica; 
 
Aanvullende basiscursus 
installaties; 
 
Actuele kennis van normen 
en voorschriften; 
 
Bijhouden van wijzigingen 
van de bouwregelgeving op 
het gebied van toezicht. 
 
Diploma Basisveiligheid VCA 

GK 1 Een bouwkundige of 
civieltechnische opleiding 
op MBO-niveau; 
 
Ten minste 5 jaar relevante 
en aantoonbare ervaring 
met het toetsen van 
bouwplannen of het 
diploma PHbo 
Bouwbesluitdeskundige 

Een relevante opleiding op 
HBO- niveau of PHbo 
Bouwbesluitdeskundige; 
 
Ten minste 3 (HBO) jaar 
relevante en aantoonbare 
ervaring met het toetsen 
van bouwplannen. 
 

Een relevante opleiding 
op HBO-niveau; 
 
Ten minste 3 jaar 
relevante en aantoonbare 
ervaring met het 
beoordelen of opstellen 
van bouwplannen op 
constructieve veiligheid. 
 

Een relevante opleiding 
op MBO-niveau; 
 
Ten minste 5 jaar 
relevante en 
aantoonbare ervaring 
met het beoordelen 
van bouwplannen op 
brandveiligheid. 
 

Een relevante opleiding op 
MBO-niveau; 
 
Ten minste 3 jaar relevante 
en aantoonbare ervaring 
met het beoordelen van 
bouwplannen op 
bouwfysische 
eigenschappen. 
 

Een relevante opleiding 
op MBO-niveau; 
 
Ten minste 3 jaar 
relevante en aantoonbare 
ervaring met het 
beoordelen van 
gebouwinstallaties. 

 

Een relevante opleiding op 
MBO-niveau; 
 
Ten minste 3 jaar relevante 
en aantoonbare ervaring met 
toezicht, kwaliteitscontrole 
en/of inspectie tijdens de 
uitvoering van een 
bouwwerk. 

 

GK 2 Een bouwkundige of 
civieltechnische opleiding 
op HBO- of PHbo 
Bouwbesluitdeskundige; 
 
Ten minste 3 (HBO/PHbo) 
jaar relevante en 
aantoonbare ervaring met 
het beoordelen van 
bouwplannen. 
 

Een relevante opleiding op 
TU- of HBO-niveau; 
 
Ten minste 5 (TU) of 10 
(HBO) jaar relevante en 
aantoonbare ervaring met 
de het beoordelen van 
bouwplannen. 

Een relevante opleiding 
op HBO-niveau; 
 
Ten minste 5 (HBO/PHbo) 
jaar relevante en 
aantoonbare ervaring 
met het beoordelen op 
opstellen van 
bouwplannen op 
constructieve veiligheid. 
 

Een bouwkundige of 
civieltechnische 
opleiding op HBO- of 
MBO-niveau; 
 
Ten minste 3 
(HBO/PHbo) of 10 
(MBO) jaar relevante en 
aantoonbare ervaring 
met het beoordelen 
van bouwplannen op 
brandveiligheid. 
 

Een bouwkundige of 
civieltechnische opleiding 
op HBO- of MBO-niveau; 
 
Ten minste 3 (HBO/PHbo) 
of 10 (MBO) jaar relevante 
en aantoonbare ervaring 
met het beoordelen van 
bouwplannen op 
bouwfysische 
eigenschappen. 
 

Een bouwkundige, 
civieltechnische, 
natuurkundige of 
werktuigbouwkundige 
opleiding op HBO- of 
MBO-niveau; 
 
Ten minste 3 (HBO/PHbo) 
of 10 (MBO) jaar 
relevante en aantoonbare 
ervaring met het 
beoordelen van 
gebouwinstallaties. 

 

Een bouwkundige of 
civieltechnische opleiding op 
HBO- of MBO-niveau; 
 
Ten minste 3 (HBO) 
respectievelijk 5 (MBO) jaar 
relevante en aantoonbare 
ervaring met toezicht, 
kwaliteitscontrole, en/of 
inspectie tijdens de 
uitvoering van een 
bouwwerk. 
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GK 3 Een bouwkundige of 
civieltechnische opleiding 
op TU-of HBO-niveau; 
 
Ten minste 5 (TU) of 10 
(HBO) jaar relevante en 
aantoonbare ervaring met 
de het beoordelen van 
bouwplannen. 
 

Een relevante opleiding op 
TU-niveau; 
 
Ten minste 10 jaar 
relevante en aantoonbare 
ervaring met de het toetsen 
van bouwplannen. 

Een relevante opleiding 
op TU-of HBO-niveau; 
 
Ten minste 5 (TU) of 10 
(HBO) jaar relevante en 
aantoonbare ervaring 
met het beoordelen of 
opstellen van 
bouwplannen op 
constructieve veiligheid. 
 

Een bouwkundige of 
civieltechnische 
opleiding op TU-of 
HBO-niveau; 
 
Ten minste 5 (TU) of 10 
(HBO) jaar relevante en 
aantoonbare ervaring 
met het beoordelen 
van bouwplannen op 
brandveiligheid. 

Een bouwkundige of 
civieltechnische opleiding 
op TU-of HBO-niveau; 
 
Ten minste 5 (TU) of 10 
(HBO) jaar relevante en 
aantoonbare ervaring met 
het beoordelen van 
bouwplannen op 
bouwfysische 
eigenschappen. 
 

Een bouwkundige, 
civieltechnische, 
natuurkundige of 
werktuigbouwkundige 
opleiding op TU-of HBO-
niveau; 
 
Ten minste 5 (TU) of 10 
(HBO) jaar relevante en 
aantoonbare ervaring 
met het beoordelen van 
gebouwinstallaties. 

 

Een bouwkundige of 
civieltechnische opleiding op 
TU-of HBO-niveau; 
 
Ten minste 3 (TU) 
respectievelijk 5 (HBO) jaar 
relevante en aantoonbare 
ervaring met toezicht, 
kwaliteitscontrole, en/of 
inspectie tijdens de 
uitvoering van een 
bouwwerk. 

 

 


