Beste lezer,

16-01-2017

De Groep Veiligheidsregelgeving brengt u graag middels deze nieuwsbrief op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen m.b.t. de BEI en de VIAG.
BEI-BHS
De eerste jaarlijkse wijzigingsrelease is beschikbaar via https://www.beiviag.nl. Deze wijzigingsrelease
is van kracht per 15-04-2017. Ook is er een presentatie beschikbaar waarin alle wijzigingen op een
rijtje zijn gezet. Deze presentatie is er in pdf-formaat (met Netbeheer Nederland Layout) en in
pptformaat,
die door u naar eigen wens aangepast kan worden. Er is voor gekozen om alle documenten
een nieuwe versiedatum te geven, ook de documenten die niet gewijzigd zijn. Dat maakt het
versiebeheer in het veld gemakkelijker. In de VWI is een paragraaf “Wijzigingen t.o.v. voorgaande
versie” opgenomen waar staat beschreven wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige versie.
Ook kunt u de wijzigingen terugvinden in het wijzigingsoverzicht BEI-BHS.
Er zijn in 2016 vragen binnengekomen over de veelheid aan aanwijzingen en de overlap tussen
aanwijzingen en examens in verschillende domeinen. Hierover is gesproken met Stipel en zij gaan
onderzoeken in hoeverre examens zodanig aangepast kunnen worden dat dubbelingen in examens
kunnen worden voorkomen. In hoeverre dat tot veranderingen leidt, zal in de loop van 2017 duidelijk
worden en door Stipel verder worden afgehandeld.
BEI-BLS
De jaarlijkse wijzigingsrelease is weer beschikbaar via https://www.beiviag.nl. Deze wijzigingsrelease
is van kracht per 15-04-2017. Ook is er een presentatie beschikbaar waarin alle wijzigingen op een
rijtje zijn gezet. Deze presentatie is er in pdf-formaat (met Netbeheer Nederland Layout) en in
pptformaat,
die door u naar eigen wens aangepast kan worden. Er is voor gekozen om alle documenten
een nieuwe versiedatum te geven, ook de documenten die niet gewijzigd zijn. Dat maakt het
versiebeheer in het veld gemakkelijker. In de VWI is een paragraaf “Wijzigingen t.o.v. voorgaande
versie” opgenomen waar staat beschreven wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige versie.
Ook kunt u de wijzigingen terugvinden in het wijzigingsoverzicht BEI-BLS.
VIAG
De jaarlijkse wijzigingsrelease is weer beschikbaar via https://www.beiviag.nl. Deze wijzigingsrelease
is van kracht per 15-04-2017. Ook is er een presentatie beschikbaar waarin alle wijzigingen op een
rijtje zijn gezet. Deze presentatie is er in pdf-formaat (met Netbeheer Nederland Layout) en in
pptformaat,
die door u naar eigen wens aangepast kan worden. Er is voor gekozen om alle documenten
een nieuwe versiedatum te geven, ook de documenten die niet gewijzigd zijn. Dat maakt het
versiebeheer in het veld gemakkelijker. In de VWI is een paragraaf “Wijzigingen t.o.v. voorgaande
versie” opgenomen waar staat beschreven wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige versie.
Ook kunt u de wijzigingen terugvinden in het wijzigingsoverzicht VIAG.
Beheer tabellen Opleidings- en Ervaringseisen
In december 2016 is de nieuw opgerichte “Beheergroep Opleidings- en ervaringseisen BEI/VIAG”
gestart. Aan deze groep nemen vertegenwoordigers van de netbeheerders en de aannemers deel. Zij
zullen de tabel opleidings- en ervaringseisen gaan beheren. De werkwijze van de Beheergroep
Opleidings- en Ervaringseisen BEI-VIAG is beschreven in de Procesbeschrijving Beheer
Opleidingstabellen behorende bij BEI & VIAG. Deze procesbeschrijving is te vinden op
https://www.beiviag.nl. Het secretariaat van de Beheergroep Opleidingen is bereikbaar via
beiviag@netbeheernederland.nl
Buitenlandse opleidingen
Het komt voor dat medewerkers in het bezit zijn van een buitenlandse opleiding en vragen of zij
daarmee toegang kunnen krijgen tot een Stipel-PCE-examen. Daarvoor moet worden bekeken in
hoeverre die buitenlandse opleiding gelijkwaardig is aan de opleidingen uit de tabel Opleidings- en
ervaringseisen. De Beheergroep Opleidings- en ervaringseisen BEI-VIAG kan en zal deze beoordeling
niet maken. Als een medewerker over een buitenlandse opleiding beschikt, kan de werknemer of
werkgever dit diploma laten waarderen ten opzichte van Nederlandse diploma’s. Deze
diplomawaardering wordt dan door de EI beoordeeld bij de toelating tot het examen. Meer informatie

over de wijze waarop bepaald kan worden wat een buitenlands diploma in Nederland waard is, is te
vinden op de website van het Informatiecentrum Diplomawaardering www.idw.nl
Stipel
Stipel heeft ons gevraagd om het volgende onder de aandacht te brengen:
Het blijkt op een examen dat kandidaten soms denken dat de VWI’s die op de informatiekaart staan,
de enige regelgeving is die zij moeten kennen.
Dat is niet juist. Datgene wat kandidaten moeten kennen en kunnen staat beschreven in de
certificeringsschema’s die op de website van Stipel staan.
Meer weten?
Hebt u vragen over BEI- of VIAG-regelgeving, dan kunt u die indienen bij
beiviag@netbeheernederland.nl
Bij dit mailadres kunt u zich ook aanmelden voor BEI-VIAG-nieuwsberichten, zodat u per email
geïnformeerd wordt wanneer er nieuwe documenten zijn.
Hebt u vragen over examens of persoonscertificering, dan kunt u die indienen bij stipel@info.nl of via
het contactformulier op http://www.stipel.nl/contact/.

