
Applus RTD Examination Center is een door Hobéon SKO erkend examencentrum. 

 

 

 

Certificatie eisen voor verlengingen en hercertificeringen volgens ISO 9712 

Om in aanmerking te komen voor verlenging of hercertificering van een ISO 9712 certificaat dient een dossier te 
worden ingediend welke aan een aantal eisen voldoet. Deze eisen worden hieronder nader gespecificeerd. 

 

 
 

NDO-vakopleiding De kandidaat dient een kopie van het examenverslag van het laatst 
gemaakte examen en een kopie van het geldige certificaat toe te sturen. 

Examen 5 jaar na het initiële examen betreft de verlenging een papieren 
verlenging en hoeft er geen examen te worden afgelegd.  

10 jaar na het laatst behaalde examen of indien een certificaat verlopen 
is, dient de kandidaat hercertificeringsexamen af te leggen. Dit examen 
bestaat uit een praktijk examen en is conform de eisen van de ISO 9712 
en Regelingen SKNDO. Indien het certificaat langer dan 1 jaar verlopen is, 
dient een volledig examen te worden afgelegd. 
 

Beroepservaring* De kandidaat dient regelmatig NDO-werkzaamheden in de afgelopen 
geldigheidsperiode van het certificaat, zonder aanzienlijke onderbreking 
te hebben uitgevoerd, in de NDO-methode en sector waarvoor 
verlenging/hercertificatie wordt aangevraagd. De certificaathouder is 
verantwoordelijk dat hij deze ervaring kan onderbouwen met 
documenten en dient dit vast te stellen in een verklaring.  

Voor niveau 3 kandidaten dient bij hercertificatie wél bewijs van 
praktische vaardigheid te worden overlegd. 
 

Ogentest Van de NDO onderzoeker moet een ogentest jaarlijks worden 
uitgevoerd en door de werkgever worden gecontroleerd. 
Indien de ogentest niet voorhanden is bij de kandidaat kan 
deze worden afgenomen door Applus RTD. 
 

 

 

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. 



Applus RTD Examination Center is een door Hobéon SKO erkend examencentrum. 

 

 

 

*Aantonen van voldoende beroepservaring 

 

De kandidaat dient regelmatig NDO-werkzaamheden in de afgelopen geldigheidsperiode van het 

certificaat, zonder aanzienlijke onderbreking te hebben uitgevoerd, in de NDO-methode en sector 

waarvoor verlenging wordt aangevraagd. Onder aanzienlijke onderbreking wordt verstaan: afwezigheid of 

verandering in activiteit gedurende meer dan een aaneengesloten periode van meer dan één jaar of twee 

of meer perioden met een totale tijd van meer dan twee jaar in de afgelopen 5 jaar die het de 

certificaathouder niet mogelijk maakt om de NDO- werkzaamheden, waarvoor hij is gecertificeerd, uit te 

voeren. Indien er sprake is van een aanzienlijke onderbreking dient de periode van onderbreking te 

worden aangeven op een verklaring. Dit geldt niet voor de wettelijke vakantietijd en afwezigheid i.v.m. 

ziekten of cursussen minder dan 30 dagen. 

 

Om de geëiste ervaring aan te tonen, dient de kandidaat een verklaring op te stellen volgens form_skndo_070 

voor niveau 1 of 2 of volgens form_skndo_071 voor niveau 3. De verklaring moet in ieder geval bevatten: 

- De onderzoeksmethode alsmede de sector waarvoor verlenging of hercertificering wordt aangevraagd; 

- In welke periode de NDO werkzaamheden zijn uitgevoerd; 

- Of de werkzaamheden wel of niet zijn uitgevoerd met een aanzienlijke onderbreking; 

- Een verklaring dat de certificaathouder de NDO werkzaamheden kan onderbouwen met documenten 

en dat hij/zij op verzoek van Hobéon SKO, kopieën van deze bewijsstukken beschikbaar zal stellen;  

- De verklaring dient getekend te worden door of namens de werkgever en/of opdrachtgever. Heeft de 

kandidaat meerdere werkgevers dan dient voor iedere werkgever een verklaring ingestuurd te 

worden. 

 

De certificaathouder is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van een dossier voor het onderbouwen van de 

vereiste ervaring. Het dossier dient documenten te bevatten over de onderwerpen:  

- Soort onderzochte objecten of lasvormen; 

- Toegepaste NDO technieken; 

- Toegepast kwaliteitssysteem.  

Denk bijvoorbeeld aan NDO rapportages en opdrachtbonnen uitgegeven door een opdrachtgever. 

 

Niveau 3 kandidaten dienen additioneel, voor zover van toepassing, nog het volgende te vermelden:  

- Gehanteerde codes, standaards en specificaties; 

- Opgestelde onderzoeksprocedures;  

- Ontwikkelde onderzoekstechnieken;  

- Actieve medewerking aan het opleiden van NDO-onderzoekers; 

- Toezichthoudende activiteiten. 

 

Indien Hobéon SKO de kandidaat verzoekt om kopieën beschikbaar te stellen en de kandidaat is hiertoe niet in 

staat, zal het uitgegeven certificaat ongeldig worden verklaard. 

 

Meer informatie is te vinden op de website van certificerende instelling Hobéon SKO. Mocht u vragen hebben, 

neem dan beslist contact met ons op.  

 

Telefoonnummer:  010-716 6156 

Email:   Examination.center@applusrtd.com  

https://www.hobeon.nl/uploads/accordion_item/niet_destructief_onderzoekers/form_skndo_070_verkl_certhouder_niv_1_2_verl_06apr17.docx
https://www.hobeon.nl/uploads/accordion_item/niet_destructief_onderzoekers/form_skndo_071_verkl_certhouder_niv_3_verl_06apr17.docx
https://www.hobeon.nl/certificering/personen/niet_destructief_onderzoekers
mailto:Examination.center@applusrtd.com

