
 
 
 
 
 

 
 
 

Meer info? Bezoek onze website www.svwoh.nl 

De examens voor per-

soonscertificering worden 

afgenomen onder toezicht 

van DNV GL met de door 

de SVWOH goedgekeurde 

examenvragen en examen-

methodieken. De examens 

worden uitsluitend betrok-

Centrale examenbank 

Vaststelling afdracht certificaat 
De examenvragen/items 

met betrekking tot het veilig 

werken op hoogte, worden 

bewaakt door de Examen-

commissie van de SVWOH. 

Examenbureau ‘s moeten 

ken van de Centrale Exa-

menbank van SVWOH. 

Vanaf week 51 2017 zijn in 

de Centrale Examenbank 

nu ook de examens in bui-

tenlandse talen beschik-

baar voor de volgende 

 

vakbewaamheidsprofielen:  

 Hulpmonteur 

 Monteur 

 1e Monteur 

 Steigerinspecteur 

 Voorman 

gebruik maken van de lan-

delijke Centrale Examen-

bank, ondergebracht bij de 

Stichting Veilig Werken Op 

Hoogte. Per certificaat 

wordt jaarlijks een afdracht   

 

vastgesteld die achteraf in 

rekening wordt gebracht 

door de Certificerende In-

stantie DNV GL. Voor 2018 

heeft het bestuur van 

SVWOH deze afdracht 

vastgesteld op € 75. 

 

 
 

  

SVWOH-nieuws 

SVWOH-nieuws 
 
• Centrale examen-

bank 

 

• Afdracht certificaten 

2018 

 

• Digitaal afnemen 

examens 

 

• Registratie Aspi-

rant-Hulpmonteurs 

 

Agenda 
 

 

 

 

Digitaal afnemen examens 
De examens worden afge-

nomen onder toezicht van 

DNV GL met de door de 

SVWOH goedgekeurde 

examenvragen en examen-

methodieken. Naast de 

mondelinge examens zal 

met ingang van het 1e 

kwartaal van 2019 ook een 

start worden gemaakt met 

het digitaal afnemen van 

examens. Via deze site 

maar ook via uw examen-

bureau wordt u op de 

hoogte gehouden van de 

ontwikkelingen op dit ge-

bied. 

 

 
 

Registratie Aspirant-Hulpmonteurs 
De toekomstige Hulpmon-

teur Steigerbouw beschikt 

bij aanvang over VCA, ba-

siskennis steigerbouw en 

moet zich registreren als 

“Aspirant hulpmonteur” bij 

de Stichting Veilig Werken 

Op Hoogte. Voor de regi-

stratie van Aspirant Hulp-

monteurs wordt door de 

Stichting Veilig Werken Op 

Hoogte een overzicht bijge-

houden. Aspirant Hulpmon-

teurs worden daarop voor 

één jaar geregistreerd. Dit 

register is tot nader order 

nog niet operationeel maar 

zal vanaf het 1e kwartaal 

2018 via een portal op de 

website van SVWOH be-

schikbaar zijn. 
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