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MEMO 
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Datum:  22 december 2022 
Vastgesteld:  CvD 28 november 2022 
Bekrachtigd:  Bestuur 12 december 2022 

 
De BRL 9101, 9142 en 9161 kent de eis dat een medewerker, vakman (of 
specialist of VKR bij de BRL 9101:) in het bezit moet zijn van een geldig certificaat 
betreffende zijn functie. 
Een geldig certificaat wordt ontvangen na het met goed gevolg afleggen van een 
examen. 
Binnen de stichting Infra Kwaliteit is onlangs besloten dat in voorkomende gevallen 
een examen kan worden vervangen door het volgen van een bijscholingsdag. 
 
Een scholingsdag waarin, naast de opfrissing van standaard kennis, nieuwe 
ontwikkelingen een rol spelen en waar bijv. fabrikanten van materiaal/materieel bij 
betrokken zijn, lijkt een zinvolle oplossing om mensen die de basisvaardigheden 
beheersen weer “up-to-date” te krijgen (kennis van de laatste stand der techniek). 
Het is niet wenselijk als ervaren krachten zouden wegvallen, alleen omdat zij 
examenvrees en/of examen-leesproblemen hebben en daardoor niet kunnen 
slagen voor een verplicht examen zoals vastgelegd in de BRL 9101, 9142 of 9161. 
Wel is het regelmatig opfrissen en toetsen van kennis en kunde gewenst: 
education permanente. Daarnaast zou uittreding de kwaliteit van de 
werkzaamheden eerder verlagen dan verbeteren.  
 
Binnen de stichting Infra Kwaliteit is derhalve besloten dat in voorkomende 
gevallen een examen kan worden vervangen door het volgen van een 
bijscholingsdag als zijnde voldoende bewijs voor de vakbekwaamheid.  
Hier zijn hier wel een aantal voorwaarden aan verbonden, namelijk: 

- Een nieuwe toetreder tot de specifieke BRL-markt moet een initieel examen 
hebben gedaan. 

- Een kandidaat die al, met goed gevolg, een initieel examen heeft afgelegd, 
kan bij verlenging een keuze maken: 

o Opnieuw examen doen, of 
o Bijscholing volgen 

- De keuze betreft uitsluitend een BRL die geen of weinig wijzigingen kent: 
Wel de BRL 9142 en 9161, niet de BRL 9101. 

- Een diploma dat is afgegeven voor 2018, kan worden vervangen door een 
certificaat dat wordt afgegeven na het volgen van een examen of bijscholing.  

 
Hieronder zijn de uitgangspunten nader uitgewerkt. 
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Uitgangspunten 
- Een examen verloopt via Infra Kwaliteit; 
- Een bijscholing verloopt via een (vooraf door Infra Kwaliteit) erkende  

trainer; 
- Bijscholing verloopt volgens door Infra Kwaliteit vooraf vastgestelde eisen; 
- Een examen en/of bijscholing is altijd gebaseerd op de opgestelde eind- en 
 toets termen voor de betreffende BRL (bijscholing voor minimaal 80%); 
- Een bijscholing is alleen geldig als de inhoud hiervan vooraf is goedgekeurd  

door de Stg Infra Kwaliteit; 
- De trainer van de bijscholing wordt erkend en geauditeerd door of vanwege  

Infra Kwaliteit; 
- Infra Kwaliteit kan de bijscholing te allen tijde laten bijwonen door een  

auditor;  
- Op basis van het voorgaande ontvangt de kandidaat een certificaat voor  

3 of 5 jaar (afhankelijk van de BRL-eis);  
- Infra Kwaliteit geeft de verlenging uit cfm de BRL en beheert hiertoe het 

register.  
 
De kosten van een examen en/of bijwoning van een bijscholing zijn altijd voor de 
aanvragende partij. 
- Examen ad € 40,--p.p. excl. btw. 
- Bijscholing ad € 25,-- p.p. excl. btw. 
- Beoordeling erkenning van de trainer ad € 250,-- excl. btw. 
 
Waar moet een examen aan voldoen (zie ook de bijlage) ? 
Een examen is voor 100% gebaseerd op de door Infra Kwaliteit vastgestelde en 
vigerende eind- en toetstermen voor de betreffende BRL. 
Een examen wordt opgesteld door Infra Kwaliteit en gevalideerd door de 
examencommissie van de betreffende BRL. 
Een examen wordt aangevraagd bij Infra Kwaliteit en uitsluitend afgenomen door 
of vanwege Infra Kwaliteit. 
 
Waar moet een bijscholing aan voldoen (zie ook de bijlage) ? 
Een bijscholing is voor 80% gebaseerd op de door Infra Kwaliteit vastgestelde en 
vigerende eind- en toetstermen voor de betreffende BRL. De overige ruimte kan 
door de opleider zelf worden ingevuld. 
Een bijscholing wordt gegeven door een vooraf door Infra Kwaliteit erkende 
trainer(s) en is vooraf gevalideerd door de examencommissie van de betreffende 
BRL. 
Een bijscholing (dag, locatie en deelnemers) wordt vooraf gemeld bij de stichting 
Infra Kwaliteit en kan worden bezocht door een auditor (toezichthouder) namens 
Infra Kwaliteit.  
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Waar moet een erkende trainer aan voldoen (zie ook de bijlage) ? 
De trainer moet over de nodige didactische- en beroepservaring beschikken, kennis 
hebben van de Nederlandse situatie (wet- en regelgeving, praktijk, etc.) waar-
binnen de BRL operationeel is én kennis hebben van de overige relevante wet- en 
regelgeving en dit ook kunnen aantonen. 
 
De deskundigheid moet aantoonbaar zijn. Er moet een schriftelijke 
bijscholingsinstructie c.q. planning van de trainer aanwezig zijn over hoe de 
bijscholing is opgezet. Deze instructie is vooraf ter goedkeuring aan Infra Kwaliteit 
voorgelegd conform het daarvoor opgestelde model.  
 
De erkende trainer kan worden ingezet in plaats van een andere erkende trainer 
met het materiaal van die trainer, mits die trainer ook voor die bijscholing positief 
is geaudit. 
 
Noodzakelijke wijziging BRL: 
Op basis van het voorgaande ontvangt de kandidaat, mits met goed gevolg aan de 
bijscholing te hebben deelgenomen, een certificaat.  
Infra Kwaliteit geeft het certificaat uit overeenkomstig de betreffende BRL. Hierin 
moet een aanpassing komen: verlenging na examen of bijscholing. Nu staat er nl. 
in de BRL dat er alleen een certificaat kan worden afgegeven na het doen van een 
examen. 
 
Inwerkingtreding 
Inwerkingtreding van de onderhavige regeling vindt plaats per 1 januari 2023 en 
wordt waar vereist ook opgenomen in de BRL en/of een Wijzigingsblad op een BRL. 
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Bijlage bij memo 22-065 
 
1. Erkenning van de trainer 

1.1 Inleiding 

Infra Kwaliteit acht het van belang dat de trainer consistent werkt en de kandidaat 
onafhankelijk informeert over de training. Daarnaast is de trainer verplicht om door Infra 
Kwaliteit aangedragen thema’s te verwerken in zijn lesstof. Dit is dan ook een ontbindende 
voorwaarde om als trainer in aanmerking te (blijven) komen voor erkenning.  
Alleen door Infra Kwaliteit erkende trainers kunnen een kandidaat aanleveren voor een 
certificaat. 

1.2 Criteria 

De trainer moet zijn werkwijze ter beoordeling en erkenning aan Infra Kwaliteit voorleggen.  
De werkwijze moet beschreven zijn in een handboek.  
 
Dit handboek moet minimaal de volgende onderdelen van de werkzaamheden bevatten: 
- kandidatenadministratie en aanwezigheidsregistratie; 
- planning; 
- opbouw van de training in modules + actuele thema’s; 
- samenstelling van de trainingsgroepen; 
- uitvoering van de training (en inzet evt. derden); 
- bekwaamheid trainer; 
- inrichting lesmateriaal; 
- rapportages resultaten/evaluaties; 
- bijschrijven bijscholing; 
- klachtenregistratie  

1.3 Toetsing 

De aanvrager zal relevante bewijsstukken overleggen, waaruit blijkt dat de vigerende 
werkwijze passend, onafhankelijk en operationeel is.  
 
1.4 Verantwoording 

In het kader van de verantwoording aan Infra Kwaliteit, levert de trainer binnen het 
betreffende kwartaal haar trainingsevaluaties aan bij Infra Kwaliteit.  
Indien gewenst kan de examencommissie beschikken over de geanonimiseerde evaluaties. 
 

2. Erkenning van de trainingen  

2.1 Inleiding 

Infra Kwaliteit gaat uit van een bijscholing die alle gedefinieerde eindtermen (minimaal 
80%) van de van toepassing zijnde BRL behandelt. Infra Kwaliteit laat ruimte voor variatie 
en verscheidenheid al naar gelang signatuur en doelgroep oriëntatie van de trainer.  
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2.2 Criteria 

2.2.1 Toelating 

De trainer moet een adequate intakeprocedure hanteren, waarbij het specifieke 
vakbekwaamheidsgebied van de kandidaat wordt vastgesteld. Hierbij kan gedacht worden 
aan de relevante machine(s), het certificaat, de werkervaring, etc. 
De door de trainer gevolgde intakeprocedure moet worden aangetoond. 

2.2.2 Trainer 

De trainer moet over de nodige didactische- en beroepservaring beschikken, kennis hebben 
van de Nederlandse situatie (wet- en regelgeving, praktijk, etc.) waarbinnen de Infra 
Kwaliteit BRL operationeel is én kennis hebben van de overige relevante Infra Kwaliteit-
zaken en dit ook kunnen aantonen. De handreiking voor trainers is een leidraad voor de 
opbouw van de training.  
 
De deskundigheid moet aantoonbaar zijn. Er moet een schriftelijke trainer instructie c.q. 
planning van de trainer aanwezig zijn over hoe de bijscholing is opgezet.  
Een noodzakelijk meetinstrument is een individuele beoordeling/evaluatie van de 
kandidaten door de trainer(s).  
 
De erkende trainer kan worden ingezet in plaats van een andere erkende trainer met het 
materiaal van die trainer, mits die trainer ook voor die training positief is geaudit. 

2.2.3 Duur van de training  

Infra Kwaliteit hanteert als minimumduur voor de bijscholing 2 dagdelen van tenminste elk 
vier uur en minimaal 3 contacturen (ongeacht de inhoud hiervan). De kandidaat moet beide 

dagdelen aantoonbaar hebben gevolgd. Bij voorkeur te geven als één aaneengesloten dag. 
Bij verhindering moet er adequaat ingehaald kunnen worden. Iedere bijscholing moet 
daartoe minimaal 2x per jaar worden aangeboden.  

2.2.4 Opzet en didactiek 

Infra Kwaliteit verwacht van de aanvrager dat er een didactische onderbouwing aan de 
training ten grondslag ligt, die door hem kan worden uitgelegd aan de stichting.  
 
Aangetoond moet worden dat de didactische werkvormen telkens passend zijn voor de 
verschillende cursusonderdelen. Bij de aanvraag moet een draaiboek van de bijscholing zijn 
bijgevoegd, waarin de activiteiten, inhoud, eventuele hulpmiddelen/modellen en 
werkvormen met concrete tijdsbesteding zijn opgenomen.  
De opzet van de bijscholing moet duidelijk te zijn. Een bijscholing kan nooit worden 
gecombineerd met (opleidings)activiteiten voor personen die de bijscholing niet volgen. 

2.2.5 Groepsgrootte en begeleiding 

Bij het bijscholen van theorie-kennis moet tenminste één trainer aanwezig zijn op een 
groep van 12 kandidaten. Met betrekking tot de begeleiding moeten de volgende punten 

worden aangegeven:  
- de groepsgrootte per bijscholing (max. 24 kandidaten met 2 trainers kan ook);  
- onafhankelijkheid m.b.t. de opdrachtgever; 

- extra ondersteuningsmogelijkheid voor de kandidaten;  
- de begeleiding bij de eventuele zelfstudie-elementen.  
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2.2.6 Evaluatie 

De trainer moet aan de hand van een evaluatie inzicht hebben in de waardering door de 
kandidaten per cursusonderdeel. Dit is mede van belang voor de beoordeling van de 
kandidaten. 
Een samenvatting van de evaluatie moet op jaarbasis aan Infra Kwaliteit worden gestuurd, 
uiterlijk 2 maanden na 31-12 van het voorafgaande kalenderjaar.  
Het niet voldoen aan deze eis, leidt tot intrekking van de erkenning. 

2.2.7 Inhoud  

Infra Kwaliteit erkent de trainers wiens bijscholing zodanig is ingericht dat degene die de 
bijscholing volgt, ondersteund wordt op het gebied van de op het moment van de aanvraag 
vigerende eind- en toetstermen voor de kandidaat.  

2.2.8 Aanvullende criteria 

Infra Kwaliteit kan de trainer verplichten een of meerdere onderwerpen in de bijscholing op 
te nemen gebaseerd op actualiteiten, ongevallen of aanpassingen vanuit het werkveld van 
de kandidaat (de zg. thema’s). 
 
 
 

 


