
Aan de slag als 
Wkb-professional

Hoe kun je je daar op voorbereiden? Wat 
is daarvoor nodig?

Jan de Lange



Thema

Van de Wkb-professional 
wordt een zekere mate van 
deskundigheid verwacht. Wat 
houdt dat in? Welke maatlat
wordt hiervoor gehanteerd 
en hoe toon je aan dat jij, 
met jouw enorme bak aan 
ervaring, minstens zo 
deskundig bent als je collega 
die wel over alle papieren 
(diploma's) beschikt?



Deskundigheid

Wat is deskundigheid, wat bepaalt dat?



Deskundigheid



Maatlat voor
deskundigheid

Criteria in Wkb

Wkb-deskundigheidscriteria

Gerechtvaardigd vertrouwen 
van  gelijkwaardigheid!

“f. voor werkzaamheden in het 
kader van controle op de bouw:
1. een diploma op mbo 4-

niveau;
2. kennis van het Besluit 

bouwwerken leefomgeving; 
en

3. minstens drie jaar 
werkervaring….”



Niveaus van 
deskundigheid

•voor Wkb-professionals die wel de kennis maar nog niet de 
praktijkervaring hebben om zelfstandig aan de slag te gaan

Startkwalificatie

•Voor Wkb-professionals die aan het Wettelijk minimum moeten 
voldoen

Wettelijk minimum

•voor Wkb-professionals met voldoende kennis en ervaring om 
zelfstandig hun werk te doen (en voldoen aan het Wettelijk minimum)

•Wettelijk minimum plus-niveau

Vakbekwaam

•voor Wkb-professionals die een dermate hoog niveau hebben 
ontwikkeld dat zij in staat zijn zelfstandig hun vak uit te oefenen, hun 
kennis en kunde te verdiepen en te onderhouden (en daarmee voldoen 
aan het Wettelijk minimum incl. de permanente her- en bijscholing).

Vakvolwassen



Meetlatten voor 
Wkb-professionals

DG1GV1
Plantoetsing, 

Risicobeoordeling, 
Borgingsplannen 

en coördinatie

DG2GV1
Constructieve 

veiligheid

DG3GV1
Brandveiligheid

DG4GV1
Bouwfysica

DG5GV1
Installaties

DG6GV1
Controle op de 

bouw

Kwalificatieniveaus

Startkwalificatie

Wettelijk minimum

Vakbekwaam

Vakvolwassen

Deskundigheids-
aspecten

Werk- en 
denkniveau

Werkervaring

Theoretische kennis

Praktijkkennis

Permanente her- en 
bijscholing

Competenties

Deskundigheidsgebieden, 
Kwalificatieniveaus &

Deskundigheidsaspecten



DG3GV1: 
Brandveiligheid bij 

gevolgklasse 1



Aantonen 
gelijkwaardigheid

Zelfassessment

• Ik toets mezelf en vind er 
wat van

Management-
assessment

•Mijn manager heeft mij 
beoordeeld en mijn 
kwaliteiten als voldoende 
aangemerkt

Assessment door 
Certificerende 
instelling zoals SKG-
IKOB

•Bijvoorbeeld als onderdeel 
audit Kwaliteitsborger

Acceptatie Instrument 
aanbieder

•Als die instemt met 
gelijkwaardigheid zal het 
wel oké zijn

Onafhankelijke 
validatie

•Door middel van een 
ErVaringsProfiel (EVP)

Onafhankelijk 
assessment

•Door middel van een EVC-
traject (landelijk erkend)



(Zij-)instroom als 
Wkb-professional

Kwaliteitsborgers

Bouwkundigen
VTH-

bouwkundigen

Niet-
bouwkundigen

Traineeships

Beschikbaar
Gewenst



Interessante stelling #1

Er is gekozen voor algemene bewoordingen zonder 
echt eindtermen te benoemen

Criteria m.b.t. de kennis van het Wkb-
stelsel ontbreken



Interessante stelling #2

Dit hangt af van de concrete werkervaring

Dit hangt af van het werk- en denkniveau

Dit hangt af van de kennis en kunde m.b.t. het BBL

Dit hangt af van de kennis van het Wkb-stelsel

En, dit hangt af van de scope van de wkb-professional



Interessante stelling #3

Niet automatisch

Tegelijk goed denkbaar

Wat is het gerechtvaardigd vertrouwen?

Onafhankelijke validatie als oplossing

Gerechtvaardigd vertrouwen als dit gevalideerd wordt met een ErVaringsCertificaat (nota van toelichting ministeriële 
regeling Wkb)



Interessante stelling #4

Zeker beter dan: "Van medewerkers wordt verwacht dat zij de kennis 
die uit de genoten opleidingen voortkomt, altijd actueel houden"

Hoe? Hoe vaak? Hoe aan te tonen?

Spelregels nodig!



Vragen?..............Vragen!
Jan de Lange | 06-16167663 | Jan@kc-wkb.nl


