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Certificatie eisen voor initiële certificering volgens ISO 9712 

Om in aanmerking te komen voor een ISO 9712 certificaat uitgegeven door certificerende instelling Hobéon SKO 
dient de kandidaat aan een aantal eisen te voldoen. Deze eisen worden hieronder nader gespecificeerd. 

 

NDO-vakopleiding Voor elke vakopleiding staat beschreven welke materie behandeld moet 
worden en wat de minimale contacturen hiervoor zijn. De kandidaat 
ontvangt na deelname aan de cursus een verklaring van de gemaakte 
scholingsuren. De cursus bij Applus RTD Training en Opleiding voldoet aan 
de eisen van de ISO 9712 en Regelingen SKNDO. 
 

Examen Het examen van Applus RTD is conform de eisen van de ISO 9712 en 
Regelingen SKNDO. Het examen omvat theorie algemeen, theorie 
specifiek en praktijk. Voor alle onderdelen dient 70% of hoger gescoord 
te worden om te slagen voor het examen. 
 

Industriële 
ervaring* 

De kandidaat dient onder begeleiding vanuit de werkgever ervaring op te 
doen in het werkgebied. Voor certificering wordt daarom gevraagd om 
een dossier te overhandigen waaruit blijkt: 
- Hoeveel ervaring is opgedaan (duur);  
- Hoe en door wie de begeleiding heeft plaatsgevonden; 
- Documenten waaruit de werkzaamheden onder begeleiding blijkt. 

Voorbeelden van dergelijke documenten zijn: urenverantwoording, NDO 
rapportages door de kandidaat mede ondertekend of waarop de 
kandidaat als uitvoerder wordt genoemd, werkbonnen, opdrachten 
(intern). Deze documenten dienen mede ondertekend te zijn door degene 
die verantwoordelijk is geweest voor de begeleiding. 
 

Ogentest De kandidaat moet gedocumenteerd bewijs overleggen van 
het gezichtsvermogen, deze kunnen wij bij Applus RTD tijdens 
de cursus afnemen. Volgend op de certificatie moet de 
ogentest jaarlijks worden uitgevoerd en door de werkgever 
worden gecontroleerd. 
 

 

 

Na een laatste controle van de certificerende instelling Hobéon SKO 
wordt een ISO 9712 certificaat uitgegeven. 

Het Examination Center dient het examendossier van de kandidaat 
in bij Hobéon SKO. 
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*Wat is voldoende industriële ervaring? 
 

Industriële ervaring 
Ervaring, aanvaardbaar voor de certificatie-instelling, verworven onder gekwalificeerd 
toezicht, in het toepassen van de NDO-methode in de desbetreffende sector, nodig om 
bekwaamheid en kennis te verkrijgen om te voldoen aan de bepalingen voor kwalificatie. 

Bron: ISO9712 
 

Voor certificatie op niveau 1, 2 of 3 dient de kandidaat industriële ervaring te hebben opgedaan 
onder gekwalificeerd toezicht volgens onderstaande tabel: 

 

NDO methode  Ervaring in maanden a 
 Niveau 1 Niveau 2 b Niveau 3 b 

RT, UT, FL 3 9 18 

MT, PT, VT 1 3 12 

 
a) Uitgangspunt voor deze tabel is een nominale werkweek van 40 uur. 
b) Voor directe instroom op niveau 2 of niveau 3, dient de ervaring van de niveaus bij elkaar opgeteld te worden. 

 

De vereiste ervaring mag zijn opgedaan in een periode voorafgaand aan het kwalificatie-examen of in 
een periode aansluitend aan het kwalificatie-examen. Een combinatie van beide genoemde periodes is 
ook acceptabel. Indien de vereiste ervaring gedeeltelijk is opgedaan na het succesvol afgelegd kwalificatie 
examen, wordt het certificaat pas verstrekt wanneer deze ervaring tot tevredenheid van Hobéon SKO is 
aangetoond. 

 
De ervaring moet zijn opgedaan onder gekwalificeerd toezicht. Voor certificaathouders die vanuit niveau 
1 of niveau 2 doorstromen naar een hoger niveau is het uitgangspunt dat zij ervaring hebben opgedaan 
of nog opdoen als certificaathouder. 
 

Gekwalificeerd toezicht 

Toezicht op kandidaten die ervaring verwerven, door NDO-personeel gecertificeerd in 
dezelfde methode onder toezicht of door niet-gecertificeerd personeel dat naar mening 
van de certificatie-instelling de kennis, bekwaamheid, opleiding en ervaring, vereist om 
dergelijk toezicht op juiste wijze uit te voeren, bezit.                                 Bron: ISO9712 

 
Om de vereiste ervaring aan te tonen, dient de kandidaat een dossier te overhandigen waaruit 
blijkt: 

- Hoeveel ervaring is opgedaan (duur); 
Dit kan worden aangetoond door middel van de ervaringsverklaring volgens de eisen van 
Hobéon SKO. Dit formulier kan hier worden gedownload: form_skndo_060. 

- Hoe en door wie de begeleiding heeft plaatsgevonden; 
Begeleidend schrijven met daarin beschreven hoe en door wie de kandidaat is begeleidt. Hierbij is het 
wenselijk dat de begeleider zelf ook gecertificeerd is en tekent voor het begeleiden van de betreffende 
kandidaat. Dit kan genoteerd worden op de ervaringsverklaring.  

  

https://www.hobeon.nl/uploads/producten/form_skndo_060_verkl_kandidaat_initieel_17apr17.docx
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- Documenten waaruit de werkzaamheden onder begeleiding blijkt.  

Voorbeelden van dergelijke documenten zijn: 
o Rapportages van onderzoeken welke de medewerker heeft uitgevoerd onder 

begeleiding of toezicht van een ander; 
o Werkbonnen of interne opdrachten; 
o Tijdstaten waarop zichtbaar is dat medewerker onder begeleiding werk heeft 

verricht; 
o Evaluatie formulieren welke gebruikt worden bij de begeleiding van de 

medewerker; 
Deze documenten dienen mede ondertekend te worden door degene die toezicht heeft 
gehouden op de werkzaamheden of die verantwoordelijk is voor het houden van toezicht 
vanuit de werkgever. De documenten die worden bijgevoegd dienen genoteerd te 
worden op de ervaringsverklaring. Het kan hierbij handig zijn om erbij te zetten waarom 
de documenten bijgevoegd zijn en wat hieruit moet blijken. 
 

Op de vereiste ervaring zijn reducties mogelijk. Zie hiervoor de Regelingen van Hobéon SKO, 
paragraaf 7.2.  
 
Meer informatie is te vinden op de website van certificerende instelling Hobéon SKO. Mocht u 
vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.  
 
Telefoonnummer:  010-716 6239 
Email:   Examination.center@applusrtd.com  

https://www.hobeon.nl/uploads/producten/rgl_skndo_versie_7_9_23feb18.pdf
https://www.hobeon.nl/producten/niet-destructief-onderzoekers?doelgroep=professionals&dienst=persoonscertificering
mailto:Examination.center@applusrtd.com
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