EXAMEN NEN 2767
VOOR INSPECTEURS

Inhoud
●● Theorie-examen:
Het examen wordt digitaal afgenomen en bevat
meerkeuze- en open-vragen. Helix Academy verzorgt de examenlocatie en de benodigde digitale
middelen. Het examen wordt afgenomen onder
toezicht van een surveillant. Het is niet toegestaan
om tijdens de toets het lesmateriaal te gebruiken
(gesloten-boek).

Disciplines: Bouwkunde, Installaties, Infra

Ter afronding van de cursus NEN 2767 Conditiemeting
voor inspecteurs bieden we je de mogelijkheid om een
examen af te leggen. Na het succesvol afronden van
dit examen ontvang je een diploma van Helix Academy,
waarmee je kunt aantonen de lesstof goed onder de
knie te hebben en daarmee zelfstandig een NEN 2767
inspectie kunt uitvoeren.
Voor het examen heb je de keuze tussen de volgende
twee varianten:
●● Theorie-examen (bouwkunde, installaties, infra)
●● Theorie- en praktijkexamen (alleen bouwkunde)

●● Praktijkexamen*:
Helix Academy wijst een gebouw aan waarbij de
examenkandidaten zelfstandig een inspectie uitvoeren onder begeleiding van een surveillant. Het
is toegestaan om tijdens de praktijkinspectie de
NEN-norm te gebruiken.
Tijdens het middagdeel van het examen werken de
examenkandidaten de inspectiegegevens uit op de
daarvoor bestemde formulieren. Naar aanleiding
daarvan maken de examenkandidaten zelfstandig een rapportage van de opgenomen gegevens,
volgens een vooraf aangeleverd format. Binnen 10
werkdagen na de examendatum leveren de kandidaten deze rapportage in bij Helix Academy.

Disciplines: Bouwkunde
*Het praktijkexamen wordt uitsluitend afgenomen in
combinatie met het theorie-examen.

Vak- en materialenkennis (alleen bouwkunde)
Om een goede NEN 2767 inspectie te kunnen uitvoeren, moet een inspecteur beschikken over voldoende
bouwkundige vakkennis / materialenkennis. Tijdens
het praktijkexamen wordt de kandidaat dan ook op dit
onderdeel getoetst. Heb je nog onvoldoende bouwkundige vakkennis / materialenkennis? Volg dan eerst onze
2-daagse cursus ‘Vakkennis bouwkunde voor inspecteurs’. Meer informatie hierover vind je op onze website.

Kosten
●● Deelnamekosten theorie-examen: € 250,- excl.
BTW, inclusief arrangementskosten en diploma.
●● Deelnamekosten theorie- en praktijkexamen:
€ 500,- excl. BTW, inclusief arrangementskosten en diploma.
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