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VERZEKERAARS EN HANDHAVERS EISEN INSPECTIES

Keurmeesters actueel 
en periodiek opgeleidTEKST: JAN KLOEZE

BEELD: DANTO FOTOGRAFIE

Wie een actuele luchtfoto van een industrieter-
rein vergelĳ kt met net zo’n foto van drie jaar 
geleden, ziet een opmerkelĳ k verschil: zonnepa-
nelen. Ook in het MKB-metaal liggen tegenwoor-
dig steeds vaker panelen op het dak. Dat heeft 
onder meer met de transitie naar groenere ener-
gie te maken. Als die panelen er eenmaal liggen, 

dienen zich andere vraagstukken aan die bĳ -
voorbeeld te maken hebben met brandveilig-
heid. Het is nog niet wettelĳ k verplicht, maar de 
meeste verzekeraars eisen bĳ  dit soort zonne-
stroom- of fotovoltaïsche (PV) installaties een 
gedegen inspectierapport. Dat rapport moet 
worden opgesteld door SCIOS scope 12 erkende 

inspecteurs. Tenminste elke vĳ f jaar dient zo’n 
keuring te worden geactualiseerd.

W E T G E V I N G 
Alle (metaal)bedrĳ ven hebben bovendien te 
maken met arbowetgeving die onder meer voor-
schrĳ ft dat eveneens periodiek een inspectie 
plaats moet vinden op de veiligheid van 
laagspanningsinstallaties en elektrische arbeids-
middelen. SCIOS Scope 8 en 9 inspecteurs voe-
ren die controles uit. De verzekeraar vraagt een 
inspectie van het brandrisico van elektrisch 
materieel; hier gaat het om SCIOS scope 10 
erkende inspecteurs. Zonder dit soort keurings-
rapporten staat een ondernemer bĳ  brand vaak 
met lege handen omdat verzekeraars niet uitke-
ren. Ook handhavers van gemeenten of regio-
nale omgevingsdiensten eisen inspecties. Dan 
gaat het om stookinstallaties op gas, olie of bio-
massa; SCIOS scope 1 t/m 7 in vaktermen, 
inspecties dus op onder meer relatief eenvou-
dige gasketels, grote stoomketels, brandstofl ei-
dingen of emissiewaarden.

‘Normen en eisen op het 
gebied van milieu of techniek 

veranderen voortdurend’ 

Er is vrĳ wel geen bedrĳ f of bedrĳ fsgebouw zon-
der de verplichting periodiek keuringen op der-
gelĳ ke systemen te laten uitvoeren. In totaal 
zĳ n er daarom in Nederland dagelĳ ks zo’n 1200 
inspecteurs voor stookinstallaties en ongeveer 
400 voor elektrotechnische systemen aan het 
werk. Deze inspecteurs werken bĳ  bedrĳ ven 
waarvan de meeste zĳ n aangesloten bĳ  de bran-
chevereniging SCIOS-bedrĳ ven (BVS). Zĳ  combi-
neren het werk soms met installatie en onder-
houd. Er zĳ n ook uitsluitend in inspecties 
gespecialiseerde ondernemingen, zoals Parkstad 
Inspecties dat een man of 50 door het hele land 
aan het werk heeft. Het eerdergenoemde 
Parkstad Opleidingen is een zusterbedrĳ f en één Etiënne Hochs bij de hogedruk stoomketel, één van de unieke opstellingen in de hal.

blik opbranches
bvs

Etiënne Hochs, directeur Parkstad Opleidingen uit Den Bosch, leidt in zijn 
bedrijf inspecteurs op die periodieke SCIOS-keuringen van stookinstallaties 
en elektrisch materieel uitvoeren. Niet alleen omdat er nou eenmaal voor-
schri� en zijn. Maar vooral omdat erkende en gediplomeerde inspecteurs bij-
dragen aan een veilige en milieusparende werkomgeving.
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Overzicht van de opleidingshal met op de voorgrond de fotovoltaïsche (PV) installaties.

van de vĳ f SCIOS-gecertifi ceerde examencentra 
in Nederland.

G E Z A M E N L I J K  B E L A N G 
Eigenaar Etiënne Hochs toont zich een bevlogen 
man: “Wĳ  leiden hier jaarlĳ ks zo’n 200 inspec-
teurs per SCIOS-scope op en daarnaast leren we 
nog zo’n 1200 man veilig werken met elektri-
sche installaties. De meesten zĳ n natuurlĳ k 
werknemers van andere SCIOS-bedrĳ ven”, zegt 
hĳ . “We hebben in deze branche een gezamen-
lĳ k belang bĳ  goed gekwalifi ceerde inspecteurs 
die op een uniforme en transparante manier te 
werk gaan. Daarom sta ik voor kwaliteit in de 
markt en dus voor kennisdelen.”
Parkstad Opleidingen is de enige in Nederland 
die alle scopes, dus van 1 t/m 10 en 12, kan aan-
bieden. Dat is meteen te zien bĳ  een bezichti-
ging van de hal waar het praktĳ kgedeelte van 
de opleidingen plaatsvindt. Trots toont Hochs de 

werkende systemen, variërend van lage- tot 
hogedruk gasleidingen of van een op dieselolie 
werkend aggregaat tot een opengewerkte, 
industriële gasbrander. “Het meeste is door 
bedrĳ ven in de sector tegen kostprĳ s of minder 
aan ons ter beschikking gesteld”, zegt hĳ . “De 
hogedruk stoomketel die hier ook staat, zouden 
we anders bĳ voorbeeld nooit terugverdienen.” 
Deze hal is essentieel bĳ  de opleidingen, want 
‘we werken hier met echte praktĳ kmensen’ 
zegt Hochs. “Als je hen een hele dag achter 
elkaar in een klaslokaal laat zitten, is de e� ecti-
viteit van de opleiding nihil.”
 
Zelf is Hochs aan de HTS opgeleid als elektro-
technisch ingenieur. Daarna werkte hĳ  bĳ  een 
grote installateur. Zĳ n passie voor techniek 
beperkt zich overigens niet tot zĳ n werkzame 
leven, want hĳ  bouwde bĳ voorbeeld zelf een 
energiezuinig huis met de modernste domotica. 

In 2010 werd hĳ  benaderd door de eigenaar van 
Parkstad Inspecties uit  
Schinnen dat in het zuidelĳ kste puntje van 
Zuid-Limburg ligt. Aanvankelĳ k begon hĳ  daar 
in een managementfunctie en hĳ  kreeg het 
meteen voor de kiezen, want door een over-
name was het bedrĳ f kort voor zĳ n aantreden 
verdubbeld. “Maar alles draaide bĳ  wĳ ze van 
spreken nog op Word en Excel”, vertelt hĳ  
lachend. Niet alleen moest hĳ  veel nieuwe men-
sen integreren, ook wilde hĳ  de bedrĳ fsvoering 
moderniseren. “Opleiden was in eerste instantie 
een bĳ product”, vertelt Hochs. “Maar vanaf 
2014/15 besloten we de opleidingstak te professi-
onaliseren.” Een paar jaar later trok de oprichter 
van het bedrĳ f zich terug en Hochs nam zĳ n 
aandelen over. Begin 2019 kocht hĳ  TKC, een 
andere vooraanstaand praktĳ kopleider in de 
branche, en integreerde dit in Parkstad Oplei-
dingen. “Zo zĳ n we in Den Bosch terechtgeko-
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men en in dit grote pand konden we een prak-
tĳ khal inrichten zodat we hier nu dus alle 
scopes aanbieden. In het Limburgse Schinnen 
beschikken we daarnaast over een gecertifi ceerd 
laagspanningspracticum.”

K W A L I T E I T S S Y S T E E M 
De onafhankelĳ ke stichting SCIOS is eigenaar 
van het kwaliteitssysteem voor inspectie en 
onderhoud van technische installaties. Ook regis-
treert de stichting alle uitgevoerde onderhouds-
werkzaamheden en inspecties aan technische 
installaties. Na inspectie (en goedkeuring) wordt 
de inspectie in het SCIOS-portal afgemeld zodat 
altĳ d traceerbaar is wanneer een installatie is 
geïnspecteerd. Ook de bedrĳ ven en hun mede-
werkers die erkend zĳ n om (bepaalde scopes van) 
SCIOS-inspecties uit te voeren, worden in deze 
portal opgevoerd. “Je kunt je voorstellen dat er 
voortdurend normen en eisen op bĳ voorbeeld 

het gebied van milieu of techniek veranderen”, 
zegt Hochs. Daarom is een periodieke bĳ scholing 
voor erkende inspecteurs noodzakelĳ k en sinds 
kort verplicht; elke zes jaar moeten inspecteurs 
zich onderwerpen aan een kennistoets om te 
voorkomen dat ze hun SCIOS- erkenning kwĳ tra-
ken. “Wĳ  bieden naast opleidingen en diplome-
ring ook dergelĳ ke kennistoetsen aan”, zegt 
Hochs, die merkt dat nog lang niet iedereen in de 
sector gehoor heeft gegeven aan die verplichting. 
“Er is geen dispensatieregeling”, waarschuwt hĳ  
en hĳ  roept daarom de leden van branchevereni-
ging SCIOS-bedrĳ ven op om hun medewerkers 
op een slimme manier in te roosteren voor deze 
periodieke toetsingen. “Maak het bĳ voorbeeld 
onderdeel van een ontwikkelplan voor je mede-
werkers”, zegt hĳ .•

www.bvscios.nl
www.parkstad-inspecties.nl/opleidingen

Detail van de gasleidingen, die operationeel zijn zodat er echt mee geoefend kan worden.

BVS ontwikkelt door
De branchevereniging SCIOS-bedrijven (BVS) 
kent zo’n honderd leden. Het secretariaat is 
ondergebracht bij Koninklijke Metaalunie en 
wordt sinds maart 2020 gevoerd door Frans 
van der Brugh. “Ik ben mede dankzij de vorige 
secretaris Gody van den Hurk al behoorlijk 
ingewerkt en voel me goed thuis in deze bran-
che”, zegt hij.
Naast de huidige scopes 1 tot en met 11 op het 
gebied van industriële stook-, verwarmings- en 
elektrische installaties is een belangrijk speer-
punt het verder ontwikkelen van scope 12 in 
de SCIOS-normering. Deze betre�  de zonne-
stroom- of fotovoltaïsche (PV) installaties die, 
zoals ook in het artikel genoemd, de laatste 
jaren een enorme vlucht hebben genomen en 
nu dus ook meer aandacht van de aangesloten 
SCIOS-bedrijven vraagt. Steeds vaker zie je 
namelijk een combinatie van de diverse syste-
men in de industrie. Het BVS-branchebestuur 
schrij�  momenteel aan een plan dat verdere 
kennisopbouw op dit gebied borgt.
De BVS onderscheidt zich bovendien door een 
grondige aanpak van vaardigheden- en ken-
nisoverdracht. Keurmeesters/inspecteurs 
komen vijf keer per jaar bijeen en bespreken 
dan onder meer interessante praktijkcases. 
Ook komen uiteraard actuele ontwikkelingen 
binnen regelgeving ter sprake. De branche 
bouwt aan meer digitale ondersteuning van 
haar leden via platformen als LinkedIn en 
eventueel te ontwikkelen apps om daarmee 
ook de zichtbaarheid van de branche in de 
markt te vergroten.

Branchemanager Frans van der Brugh.


