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Vereiste kennis 

De professional beschikt over de basiskennis van de methodiek conditiebepaling volgens de norm 

NEN-2767 en de kennis van de achtergronden die nodig zijn voor een correct begrip van en inzicht in 

de toepassing en methodiek van de NEN-2767 (deel 1) en de dataset elementen en gebrekenlijst voor 

vastgoed (deel 2).   

 

De professional heeft inzicht in de beperkingen en valkuilen bij het toepassen van de methodiek. Ook 

is deze persoon in staat om met inspecteurs en andere onderhoudsprofessionals dienaangaande 

inhoudelijk overleg te kunnen voeren. Deze persoon heeft inzicht in de wijze waarop met de 

inspectiegegevens vorm is te geven aan bijvoorbeeld een meerjarenonderhoudsplanning en op welke 

wijze prioriteiten kunnen worden gesteld op basis van risico’s als gevolg van de effecten van 

waargenomen gebreken.  

 

Niet getoetst wordt, het zelfstandig in de praktijk toepassing van de NEN-2767 als bijvoorbeeld  

Inspecteur NEN-2767. Daarvoor is het een voorwaarde dat de kandidaat voldoende vaktechnische 

kennis en ervaring heeft in de discipline bouwkunde, werktuigbouw, elektra of transport. Dit, om bij 

toepassing van NEN-2767 in de praktijk, gebreken te kunnen herkennen, beoordelen en 

overeenkomstig de methodiek te verwerken in een rapportage. Ook om oorzaken van gebreken en 

combinaties van gebreken te kunnen achterhalen en interpreteren.  

 

Exameninhoud 

In het examen ‘Methodiek van de NEN-2767’, dient aantoonbaar tenminste het volgende aan de orde 

te komen: 

 

Theoretisch inzicht in toegepaste methodiek met betrekking tot: 

1. Opbouw NEN-2767 deel 1 en 2 met achtergrond en toepassing van de methodiek in de 

praktijk; 

2. Begrip gebrek en raamwerk soorten gebreken NEN-2767 deel 1 bijlage A; 

3. Typering van gebreken (ernst, omvang, intensiteit); 

4. Bepaling opbouw, aanpak en detaillering inventarisatie in relatie tot NEN-2767 deel 2; 

5. Conditiebepaling enkelvoudige en meerdere gebreken en voor een samenstel van delen 

volgens NEN-2767 deel 1 bijlage B; 

6. Positie van NEN-2767 in relatie tot facultatieve inspecties en verzorgingsscore NEN-2767 

deel 1 bijlage C;  

7. Verzamelen van aanvullende informatie over gebreken voor prioriteitsstelling en kwantificeren 

van risico’s van gebreken op basis van NEN-2767 deel 1 bijlage D en het op basis daarvan 

opstellen van een prioriteiten matrix en/ of onderhoudsniveau. 

8. Toepassing conditiemetingen als input voor het opstellen van een meerjarenonderhouds-

planning NEN-2767 deel 1 bijlage E; 

9. Toepassing vangnetconstructie door definiëren conditieverval en bijzonderheden theoretische 

levensduurbepaling NEN-2767 deel 1 bijlage F.    


