Woninginspecteurs NTA8060
Sinds 2020 werken Sertum en BouwProfs samen aan opleiding en registratie – als volgt:
Aandeel BouwProfs
BouwProfs draagt zorg voor de opleiding en examinering van Woninginspecteurs.
Opleiding en examen zijn gebaseerd op de NTA8060:2010 én NTA8060:2021.
Als onderdeel van het cursus/examengeld dat BouwProfs aan de kandidaten in rekening
brengt is de inschrijving in het Sertum register opgenomen.
Na de registratie draagt BouwProfs zorg voor de Permanente Educatie van de geregistreerde
Woninginspecteurs, en jaarlijkse melding hiervan aan Sertum.
Alle communicatie inzake Permanente Educatie verloopt via BouwProfs.
Aandeel Sertum
Sertum heeft via de registratievoorwaarden vastgesteld waaraan een Woninginspecteur moet
voldoen. Sertum erkent het diploma Woning inspecteur (IWI) van BouwProfs.
Sertum draagt zorg voor de persoonsregistratie van Woninginspecteurs.
Sertum stelt eisen aan de geregistreerde Woninginspecteurs, zoals het voldoen aan de eisen
van Permanente Educatie en het voldoen van de kosten voor de jaarlijkse prolongatie.
Sertum controleert de persoonlijke inschrijving van de kandidaat voor registratie en het
bijbehorende diploma. Als de inschrijving volledig is wordt de registratie geactiveerd.
Jaarlijks wordt de PE melding van BouwProfs per geregistreerde gecontroleerd.
Sertum zorgt voor zichtbaarheid van professionals binnen het vakgebied en is voortdurend in
gesprek met werkgevers en opdrachtgevers.
Aandeel kandidaten/geregistreerden
De kandidaat behaalt een (BouwProfs) diploma om te kunnen registreren
De kandidaat registreert zich op persoonlijke titel bij Sertum.
De kandidaat heeft zich goed op de hoogte gesteld van de verplichtingen die zijn verbonden
aan Sertum registratie (zie registratievoorwaarden).
De geregistreerde is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan PE verplichtingen en het
voldoen van de jaarlijkse prolongatiekosten.
De geregistreerde houdt zich gedurende de periode van registratie aan de Sertum
gedragscode.
Kosten voor Geregistreerden
Inschrijfkosten éénmalig - te voldoen aan BouwProfs
Jaarlijkse prolongatie - door Sertum gefactureerd in januari/februari - 2022: € 180,00
Kosten voor PE sessies – te voldoen bij BouwProfs
De inhoud van PE kan van jaar tot jaar verschillen, afhankelijk van de ontwikkelingen op het
vakgebied en de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving voor het vakgebied.
Samengevat
Een samenwerking tussen drie partijen met eigen taken en verantwoordelijkheden.
BouwProfs | Opleiding | Examen | Inschrijfgeld | Permanente Educatie | Communicatie
Sertum | Registratie | Check verplichtingen | Openbaar register | Contact branche
Woninginspecteurs | Examen behalen | Registreren en prolongeren | Kennis bijhouden.
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