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Eisen voor vakbekwaamheid t.a.v. erkenningsregelingen 

 

Definities uit de erkenningsregeling: 

De werkverantwoordelijke (WV) is de persoon die is aangewezen als direct verantwoordelijke voor de 

(geleverde) technisch kwaliteit van de werkzaamheden en de installaties. De WV beschikt aantoonbaar 

over de kennis om de relevante handelingen vastgelegd in bijlage 1 van de erkenningsregeling te 

verrichten.  

 

De voor een WV vastgestelde en aangewezen taken en handelingen kunnen in de praktijk door andere 

interne deskundigen worden uitgevoerd, mits deze deskundigen hiervoor voor deze taken en handelingen 

een bewijs van vakbekwaamheid hebben. Uit het aanwijsdocument (zoals in de erkenningsregeling 

gedefinieerd) moet blijken dat alle competenties van een WV binnen het bedrijf aanwezig zijn. De 

verantwoordelijkheid voor de geleverde technische kwaliteit van de werkzaamheden en de installaties blijft 

bij de WV liggen. 

 

Dat betekent wat betreft de nieuwe erkenningsregelingen volgens het aanwijsmodel voor 

vakbekwaamheid: 

• Erkenning wordt afgeven op het (aantoonbaar) bewijs (of bewijzen) van vakmanschap voor WV die 

wordt verkregen na afloop van een succesvol traject voor de vaststelling van vakbekwaamheid 

uitgevoerd door een geaccrediteerd exameninstituut en registratie bij het Centraal Register Techniek. 

• Taken en handelingen voor de werkverantwoordelijke kunnen verdeeld zijn over één of maximaal drie 

gedefinieerde profielen binnen de categorie ontwerp/advies, realisatie/uitvoering en service- en 

onderhoud/beheer of een combinatie van deze categorieën. 

• Een erkende organisatie heeft de verplichting een aanwijsbeleid uit te voeren voor Vakbekwaam 

Persoon (VP) en Voldoende Opgeleid Persoon (VOP). De registratie van deze aanwijzing vindt plaats in 

het Centraal Register Techniek (CRT) na afloop van een succesvol traject voor de vaststelling van 

vakbekwaamheid uitgevoerd door een geaccrediteerd examen instituut. 

 

Een organisatie die een aanvraag tot erkenning doet bij InstallQ overlegt (tenminste) een bewijs van 

vakmanschap voor werkverantwoordelijke. Dit kan één bewijs van vakmanschap zijn voor alle omvattende 

taken wanneer deze taken aan één persoon zijn toegewezen of maximaal drie, als de taken volgens de 

vastgestelde profielen over meerdere personen verdeeld zijn. Alle taken voor de werkverantwoordelijke 

dienen in de aanvraag te zijn afgedekt met de profielen.  
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Scope: ONTWERP, INSTALLATIE, BEHEER EN ONDERHOUD VAN ZONNESTROOMSYSTEMEN 

 

 

Geldende aanwijzing: 

Voor de 
aanvraag 
InstallQ 

Werkverantwoordelijke (WV) Werkverantwoorde zonnestroominstallaties X 

Of een combinatie van: 
Ontwerp en advies zonnestroominstallaties 
én 
Eerste monteur allround zonnestroominstallaties 

óf X 

Meterkast zonnestroominstallaties (alleen in 
combinatie KvINL erkenning (overgangsprofiel 
geldt tot 01/07/22) 

óf X 

Vakbekwaam persoon (VP) Eerste monteur allround zonnestroominstallaties 
(op en onder het dak) 

-  

Monteur zonnestroominstallaties 
(onder het dak) 

-  

Eerste monteur zonnestroominstallaties 
(op het dak) 

-  

Voldoende opgeleid persoon (VOP) Assistent monteur zonnestroominstallaties 
(op het dak) 

-  

 

 

Voorbeeld van een erkenningsaanvraag: 

Een organisatie wil een erkenning voor deelgebied 1.  

Stap 1: 

Een persoon van deze organisatie doorloopt het traject voor het vaststellen van vakmanschap 

werkverantwoordelijke zonnestroominstallaties en rond dit succesvol af bij een geaccrediteerd 

exameninstituut. Deze persoon wordt door de systematiek van Vakmanschapzonnestroom automatisch 

geregistreerd in het Centraal Register Techniek (CRT). De organisatie meldt zich met het CRT 

registratiebewijs aan bij InstallQ voor de erkenning.  

InstallQ verleent de erkenning en daarmee is de organisatie verplicht te werken volgens de richtlijnen uit de 

erkenningsregeling waaronder het aanwijsbeleid. InstallQ meldt de organisatie aan bij het CRT als erkende 

organisatie. 

 

Óf 

Twee personen van deze organisatie doorlopen een traject voor het vaststellen van vakmanschap. 

Eén persoon doorloopt het traject voor advies en ontwerp zonnestroominstallatie én één persoon doorloopt 

het traject voor eerste monteur allround zonnestroominstallaties. 

Beiden ronden dit succesvol af bij een geaccrediteerd exameninstituut. Deze personen worden door de 

systematiek van Vakmanschapzonnestroom automatisch geregistreerd in het Centraal Register Techniek 

(CRT). De organisatie meldt zich met het CRT registratiebewijs aan bij InstallQ voor de erkenning.  

InstallQ verleent de erkenning en daarmee is de organisatie verplicht te werken volgens de richtlijnen uit de 

erkenningsregeling waaronder het aanwijsbeleid. InstallQ meldt de organisatie aan bij het CRT als erkende 

organisatie. 

 

(het traject ‘meterkast’ is in dit voorbeeld niet meegenomen)  
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Stap 2: 

De erkende organisatie voert het aanwijsbeleid uit door aangewezen personen deel te laten nemen aan een 

traject voor het bewijs van vakmanschap voor VOP of/en VP (volgens de gedefinieerde eisen voor 

vakmanschap uit bijlage 1 van de regeling) bij een geaccrediteerd exameninstituut. Deze personen halen bij 

goed gevolg het bewijs van vakmanschap dat door de systematiek van Vakmanschapzonnestroom 

automatisch geregistreerd wordt in het Centraal Register Techniek. 

De erkende en geregistreerde organisatie koppelt medewerkers in het CRT aan zijn/haar organisatie (of de 

persoon koppelt zich aan de organisatie) 

 

InstallQ behoeft bij de aanvraag geen registratie uit te voeren voor de aanwijzing van VOP/VP. Bij 

audit/controle kan InstallQ werkzame personen van de erkende organisatie controleren aan de hand van in 

het CRT geregistreerde personen. 
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Eisen voor vakbekwaamheid voor de erkenningsregeling deelgebied 2 (aansluitwaarde > 3 x 25 A) 

 

Vakbekwaamheid Erkenningsregeling InstallQ zonnestroomsystemen (deelgebied 2) 

WV* Vakbekwaamheidseisen op het gebied van laagspanningsinstallaties**  

+ Werkverantwoordelijke zonnestroominstallaties 
óf een combinatie van: 
Ontwerp en advies zonnestroominstallaties 
én 
Eerste monteur allround zonnestroominstallaties 

Vrijstelling E?** 

VP* Eerste monteur zonnestroominstallaties (op het dak)  

Monteur zonnestroominstallaties (onder het dak) Vrijstelling E?** 

Eerste monteur allround zonnestroominstallaties (op en onder het dak) Vrijstelling E?** 

VOP* Assistent monteur zonnestroominstallaties (op het dak)  

*Registratie van de aanwijzing via Centraal Register Techniek 

**voor deelgebied 2 geldt de vakbekwaamheid op het gebied van laagspanningsinstallatie als 

voorwaardelijk. 

Geldt er een E-vrijstelling indien een persoon in het bezit is van een bewijs van vakmanschap volgens de 

diplomalijst/vakbekwaamheidslijst voor laagspanningsinstallaties? 

https://installq.nl/files/elektroict/overzicht_bewijzen_vakbekwaamheid_installq_elektrotechnisch.pdf 1 

 

Erkenningsregeling tot 31-12-2021 

 

Vakbekwaamheidseisen Zonnestroom (REDE) geldig tot 01-01-2022 

TB Eén van de diploma’s zoals genoemd bij onderdeel 1A Opleidingen voor 
elektrotechnisch installateur (REI 2008)2 

 

+ Deskundige zonnestroomsystemen of gelijkwaardig diploma én 
Bouwkundige montage zonne-energiesystemen of gelijkwaardig 
diploma én Installeren zonnestroomsystemen of gelijkwaardig diploma 

Cito 

of Solar-Specialist én Solar-Topfitter Switch2Solar 

 

 

Afspraak: 

De geldigheid van deze examens afgenomen na 31-12-2021 vervalt. (ik neem aan dat InstallQ dit 

communiceert naar deze partijen?) 

KvINL erkende organisaties die nog geen gebruik gemaakt hebben van de ‘reparatie’ voor 

vakbekwaamheid, verliezen hun erkenning. Deze organisaties hebben een halfjaar de tijd om alsnog de 

vakbekwaamheid aan te tonen. In Vakmanschapzonnestroom blijft het tijdelijke profiel Materkast 

zonnestroominstallaties tot 01-07-2022 voor dat doel beschikbaar. 

  

 
1 Of een andere nog samen te stellen lijst. Dit zal gelden voor beroepsniveau 2-3 (i.p.v. niveau 4) 
2 https://installq.nl/files/elektroict/overzicht_bewijzen_vakbekwaamheid_installq_elektrotechnisch.pdf 
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Overgangsproces voor examens die in 2021 nog in de ‘oude’ structuur zijn afgenomen. 

Oud en nieuw verhouden zich als volgt: 

Vakbekwaamheid Erkenningsregeling InstallQ zonnestroomsystemen 
(deelgebied 1) 

Vakbekwaamheidseisen Zonnestroom (REDE) geldig tot 01-01-2022 

WV Werkverantwoordelijke zonnestroominstallaties Deskundige zonnestroomsystemen 
+ 
Bouwkundige montage zonne-
energiesystemen 
+ 
Installeren zonnestroomsystemen 

Solar-Specialist 
+ 
Solar-Topfitter 

óf een combinatie van: 
Ontwerp en advies zonnestroominstallaties 
én 
Eerste monteur allround zonnestroominstallaties 
Meterkast zonnestroominstallaties + erkenning KvINL 
(tijdelijk tot 01-07-2022) 

VP* Eerste monteur zonnestroominstallaties (op het dak) Bouwkundige montage zonne-
energiesystemen 

- 

Monteur zonnestroominstallaties (onder het dak) Installeren zonnestroomsystemen - 

Eerste monteur allround zonnestroominstallaties (op en onder het dak) - Solar-Topfitter 

VOP* Assistent monteur zonnestroominstallaties (op het dak) - Solar Safety 

Vakbekwaamheid Erkenningsregeling InstallQ zonnestroomsystemen 
(deelgebied 2) 

Vakbekwaamheidseisen Zonnestroom (REDE) geldig tot 01-01-2022 

WV Vakbekwaamheidseisen op het gebied van laagspanningsinstallaties Eén van de diploma’s zoals genoemd bij onderdeel 1A Opleidingen voor 
elektrotechnisch installateur (REI 2008) 

+ Werkverantwoordelijke zonnestroominstallaties 
óf een combinatie van: 
Ontwerp en advies zonnestroominstallaties 
én 
Eerste monteur allround zonnestroominstallaties 

Deskundige zonnestroomsystemen 
+ 
Bouwkundige montage zonne-
energiesystemen 
+ 
Installeren zonnestroomsystemen 

Solar-Specialist 
+ 
Solar-Topfitter 

VP* Eerste monteur zonnestroominstallaties (op het dak) Bouwkundige montage zonne-
energiesystemen 

 

Monteur zonnestroominstallaties (onder het dak) Vrijstelling E** Installeren zonnestroomsystemen  

Eerste monteur allround zonnestroominstallaties (op en onder het dak) 
Vrijstelling E** 

 Solar-Topfitter 
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VOP* Assistent monteur zonnestroominstallaties (op het dak)  Solar Safety 

Disclaimer: Dit geldt op het niveau van theorie, op dit moment is het nog onbekend hoe de praktijkaftoetsing zich tot elkaar verhouden. Dit wordt nog 

onderzocht. Voorgesteld wordt om in de eerste maanden van 2022, per geaccrediteerde organisatie een overzicht te maken van geslaagde kandidaten waarbij 

als de praktijk voldoende wordt afgedekt de resultaten kunnen worden omgezet naar de nieuwe systematiek en naamgeving van de regeling. 

(actie VBC in samenwerking met: VakmanschapTechniek, CRT, InstallQ en examenpartijen) 


