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Inpassingsregelingen 
 
In dit document zijn de inpassingsregelingen uitgewerkt waarmee aanvullende mogelijkheden zijn om 

gecertificeerd te worden. De inpassingsregelingen zijn gegroepeerd naar de functies in ‘De Maatlat’ van 
Stichting Sertum. 

1 Inpassingsregelingen ‘Inspecteur’ 

1.1 Inpassingsregeling Onderhoudskundig Inspecteur BOEI 

 
Geldigheid: 
Deze inpassingsregeling is geldig zonder einddatum. 
 
Doelgroepen: 
1. certificaathouders van een geldig Hobéon SIIV certificaat 

2. personen met een erkend hogeschool-certificaat van een postacademische cursus IIV of IIV/IAV (zie 
hieronder voor de erkende certificaten) 

 
Iemand uit een van genoemde doelgroepen heeft in het verleden aangetoond de kennis over de BOEI-
methodiek te beheersen voor een specifieke discipline. Indien hij aantoont aan de hercertificatie-eisen voor 
Onderhoudskundig Inspecteur BOEI te voldoen, komt hij in aanmerking voor certificatie Onderhoudskundig 

Inspecteur BOEI voor diezelfde discipline. 
 

Certificatie-eisen vakkennis en vakvaardigheid: 
- Bewijs van vakkennis: 

o Geldig Hobéon SKO certificaat Integraal Inspecteur Vastgoed,  
óf 

o Erkend hogeschool-certificaat voor betreffende discipline 

- Bewijs van inzicht in actuele wet- en regelgeving 
o Voldoende toetsresultaat van een recent afgelegde schriftelijke toets ‘Inzicht in wet- en regelgeving’,  

óf 
o recent en actueel bewijs van deelname aan relevante Permanente Educatie activiteiten Inzicht in 

wet- en regelgeving in de laatste drie jaren (minimaal 6 uur per jaar) 
- Bewijs van vakvaardigheid: 

o Regulier praktijkexamen voor betreffende discipline en niveau met voldoende resultaat. 

 
 
Erkende hogeschool-certificaten IIV: 

- Hogeschool Arnhem-Nijmegen, uitgegeven tussen 1-1-2012 en 1-4-2022: 
o Certificaat leergang Integraal Inspecteur Vastgoed 

- Hogeschool Utrecht, uitgegeven tussen 1-1-2012 en 1-4-2022: 

o Conditiemeting/BOEI volgens NEN 2767,  
Integraal Inspecteur Vastgoed 

- Haagse Hogeschool, uitgegeven tussen 1-1-2012 en 30-6-2021: 
o Certificaat leergang Integraal Inspecteur Vastgoed 

 
 

1.2 Tijdelijke inpassingsregeling Onderhoudskundig Inspecteur BOEI 

 
Omschrijving: 
De tijdelijke inpassingsregeling Onderhoudskundig Inspecteur BOEI heeft betrekking op de gevolgen van de 

COVID-19 beperkingen die het in 2021 aanvankelijk niet mogelijk maakten om tijdig praktijkexamens te 
organiseren. 
 

De regeling behelst het certificeren van personen uit een van de doelgroepen uit inpassingsregeling 1.1 
hierboven. Als een kandidaat aan de daargenoemde certificatie-eisen voldoet, maar nog geen 
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praktijkexamen voor betreffende discipline en niveau heeft kunnen afleggen, dan komt hij in aanmerking 
voor een certificaat met een geldigheid tot 1 juni 2022, onder de voorwaarde dat hij bij de certificatie-
aanvraag zich tevens verplicht tot het zo spoedig mogelijk afleggen van het praktijkexamen. Indien de 
kandidaat voor 1 juni 2022 een voldoende examenresultaat overlegt, wordt het certificaat verlengd tot de 
normale duur volgens het certificatieschema.   

 
Geldigheid: 
Deze inpassingsregeling is geldig tot en met 31 mei 2022. 
 
Doelgroepen: 
Zie 1.1. 

 

 
Certificatie-eisen vakkennis en vakvaardigheid: 
Zie 1.1. 
 
 
Erkende hogeschool-certificaten IIV: 
Zie 1.1. 

 
 


