
	

	

Veel gestelde vragen certificaat Data Inspecteur Bomen 
 
Hoe lang is het certificaat Data Inspecteur Bomen geldig? 
Drie jaar. 
 
Is een opleiding noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan het examen Data Inspecteur Bomen? 
Nee, een opleiding is niet verplicht. Wij adviseren u echter wel om voorafgaand aan een examen contact op te 
nemen met één van de opleiders om vast te stellen of uw kennisniveau toereikend is. 
 
Waar kan ik een opleiding Data Inspecteur Bomen volgen? 
De opleiders kunt u vinden op onze website, onder de knop ‘Certificaten’ op de homepage. 
 
Welke onderdelen worden getoetst tijdens het examen Data Inspecteur Bomen? 
– Boomveiligheidscontrole (BVC) 
– Dataregistratie (uniforme en eenduidige opname van datakenmerken) 
– Onderhoudsstaat & Boombeelden 
– Sortiment 
 
Hoe lang duurt het examen? 
Een uur theorie, en 1,5 uur praktijk, vanwege instructies en blokschema´s dient rekening te worden gehouden 
met een dagdeel examen. 
 
Is het behalen van een apart BVC-certificaat naast het certificaat Data Inspecteur Bomen nog nodig? 
Het certificaat Data Inspecteur Bomen is minimaal gelijkwaardig aan het BVC-certificaat en omvat naast BVC- 
ook Onderhoudskenmerken. De vraag van de opdrachtgever is hierin bepalend, op verzoek is een verklaring 
beschikbaar van ‘minimale gelijkwaardigheid’. 
 
Zijn er vrijstellingen voor het examen en herexamen? 
Nee, er zijn geen vrijstellingen voor het (her)examen. 
 
Hoe kan ik mij aanmelden voor het examen? 
Wanneer u inlogt op onze website kunt u zich onder de knop MENU en vervolgens ‘Examens’ inschrijven. 
Indien u nog geen account heeft, dient u dat eerst aan te maken. Dit is ook mogelijk indien u geen 
licentiehouder bent. 
 
Als ik zak voor één onderdeel, moet ik dan het gehele examen herkansen? 
Nee, u kunt een herexamen doen voor enkel het theorie- of praktijkgedeelte. Let op, een behaald 
examenonderdeel is een jaar geldig. Na dat jaar is het niet meer mogelijk om een herexamen te doen, maar 
dient u het gehele examen opnieuw te doen. 
 
Worden bij dit certificaat verplichte harmonisatiebijeenkomsten georganiseerd? 
Nee, indien relevant (bij nieuwe ontwikkelingen) worden wel vrijblijvende kosteloze terugkomdagen 
aangeboden. 
 
Ik ben Controleur Handboek Bomen, moet ik nu ook Data Inspecteur Bomen worden? 
De basisvaardigheden van een Data Inspecteur Bomen zijn essentieel voor een goede Controleur Handboek 
Bomen. Dus ja, wanneer u Controleur Handboek Bomen bent en wilt blijven dient u bij hercertificering Data 
Inspecteur Bomen te zijn. Voor nieuwe Controleurs Handboek Bomen geldt dat zij het certificaat Data 
Inspecteur Bomen behaald moeten hebben alvorens zij aan het examen kunnen deelnemen. 
 
  
 
	


