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(Kandidaat) Register-Experts
branchegroep Motorvoertuigen

Rotterdam, 23 januari 2013
Betreft: Aankondiging:
 praktijkexamens
 theorie examens
 theorie examen Materiële schade en Verzekeringsrecht
 voorbereidingstraining branche Motorvoertuigen

Geachte (Kandidaat) Register-Expert,
Voor inschrijving in het NIVRE- register Motorvoertuigen dienen kandidaat Register-Experts het
NIVRE-VOC theorie en praktijkexamen af te leggen. Dit geldt ook voor Register-Experts die een
tweede specialisme willen behalen. Hierbij kan een keuze gemaakt worden uit de specialismen
Autoschade, Caravan en Zwaar Materieel en Techniek. Ook dienen kandidaat Register-Experts een
certificaat van het theorie examen Materiële Schade (SEFD) of Materiële schade en
Verzekeringsrecht (VOC) te kunnen overleggen.
Hierbij informeren wij u graag nader over de examens en bijbehorende voorbereidingstraining.

Praktijkexamen
Tijdens het praktijkexamen komen de volgende praktijkopdrachten aan bod:
 het beoordelen van een schadecalculatie aan de hand van een beschadigde (vracht)
auto of caravan (afhankelijk van de specialisatie);
 het verrichten van waardebepalingen;
 bij het examen Zwaar Materieel & Techniek vindt een technische beoordeling van
onderdelen plaats.

Datum
5 april 2013

Locatie
Opleidingscentrum VOC, Structuurbaan 19, 3439 MA te Nieuwegein. Klik hier voor de routeplanner.

Kosten
€ 425,- exclusief BTW.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 22 maartl 2013.
Voor inschrijving klikt u op de link: Inschrijving praktijkexamens 2013
Uw inschrijving wordt digitaal bevestigd. Zodra de definitieve examenplanning bekend is, wordt u
hierover tijdig geïnformeerd door VOC.

Theorie examen Autoschade,- Caravan,- Zwaar Materieel & Techniek
(Kandidaat) Register-Experts mogen met maximaal twee specialismen ingeschreven staan in het
NIVRE- register branche Motorvoertuigen. Hiervoor geldt een apart theorie examen.
Er kan een keuze gemaakt worden uit de volgende specialismen:
 Autoschade
 Caravan
 Zwaar materieel en Techniek
Meer informatie over de leerdoelen krijgt u door op het specialisme te klikken (ctrl + klikken voor
koppeling).
Het theorie examen wordt digitaal afgenomen en bestaat uit 60 meerkeuzevragen, onderverdeeld in
algemene techniekvragen en vragen die specifiek gericht zijn op de specialisatie Autoschade, Zwaar
Materieel & Techniek of Caravan.
Ter voorbereiding op het theorie examen kunt u bij VOC een driedaagse voorbereidingstraining
volgen. Meer inhoudelijke informatie over deze training kunt u lezen op pagina 3.

Theorie examen Materiële schade en Verzekeringsrecht
U kunt zich voorbereiden middels zelfstudie of een driedaagse dagcursus bij het opleidingsinstituut
NIBE-SVV, afdeling Trainingen en Specialistische Opleidingen te Amsterdam, Tel. 020 - 520 8 520 of
www.nibesvv.nl
Voor inschrijving in het Register van het NIVRE is een certificaat van VOC- theorie examen Materiële
schade en Verzekeringsrecht voldoende.

Planning theorie examens
Theorie examen

Datum

Tijd

Duur

Kosten

Locatie

Autoschade
Caravan
ZM&T

25-04-2013
25-04-2013
25-04-2013

09.00 – 11.00 u
12.00 – 14.00 u
15.00 – 17.00 u

2 uur
2 uur
2 uur

€ 275,00

Opleidingscentrum VOC
Structuurbaan 19
3439 MA Nieuwegein

Materiële schade
en
Verzekeringsrecht

24-04-2013

09.00 – 11.00 u
12.00 – 14.00 u

2 uur
2 uur

€ 210,00

Opleidingscentrum VOC
Structuurbaan 19
3439 MA Nieuwegein

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 12 april 2013.
Voor inschrijving klikt u op de link: Inschrijving theorie examens 2013
Uw inschrijving wordt digitaal bevestigd. Zodra de definitieve examenplanning bekend is, wordt u
hierover tijdig geïnformeerd door VOC.

Algemeen
Tijdens alle examens dient u een geldig legitimatiebewijs te kunnen overleggen.
Bij onvoldoende deelnemers, houdt het NIVRE zich het recht voor de examens ter verzetten.

Driedaagse voorbereidingstraining theorie examens
Om u goed te kunnen voorbereiden op het theorie examen, heeft u de mogelijkheid uw kennis
voorafgaand aan het examen op voldoende niveau te brengen door middel van een driedaagse
voorbereidingstraining.

Proefexamen
Het unieke aan deze training is dat er specifiek naar de kennishiaten van u en uw collega-kandidaten
wordt gekeken. Voorafgaand aan de training krijgt u toegang tot een digitaal proefexamen. De uitslag
van dit proefexamen zal gedurende de training als leidraad gebruikt worden.
Na inschrijving ontvangt u de inloggegevens voor toegang tot het digitale proefexamen. Het
proefexamen dient uiterlijk 23 februari 2013 afgesloten te zijn.

Inhoud
Tijdens de training komen onderstaande onderwerpen aan bod. Motoren
 Aandrijving
 Electro
 Wielen, wielophanging en vering
 Remsystemen
 Banden
 Stuurinrichtingen
 Chassis en carrosserie
 Schadeherstel
De hoeveelheid te besteedde tijd en aandacht per onderwerp is afhankelijk van het gemiddelde
toetsresultaat. Vanzelfsprekend is er tijdens de training de mogelijkheid om op individuele vragen in te
gaan.

Datum
6, 13 en 21 maart 2013.

Locatie
Regionaal opleidingscentrum VOC, Structuurbaan 19 – 3439 MA te Nieuwegein.

Kosten
€ 1.185,00, exclusief ESF-subsidie en BTW.
Voor meer informatie over de ESF- subsidie verwijzen wij u naar www.oocinfo.nl

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 15 februari 2013.
Voor inschrijving klikt u op de link: Inschrijving voorbereidingstraining 2013
Uw inschrijving wordt digitaal bevestigd. Zodra de definitieve examenplanning bekend is, wordt u
hierover tijdig geïnformeerd door het VOC.
Er geldt een minimum van 4 deelnemers en een maximum van 15 deelnemers per groep.
Bij onvoldoende aanmeldingen houdt het VOC zich het recht voor de training te laten vervallen of te
verzetten.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met het
secretariaat van het NIVRE, contactpersoon Jolanda Boogerd, tel. 010 – 242 85 55.
Met vriendelijke groet,

Examencommissie branchegroep Motorvoertuigen
Bijlagen: Algemene voorwaarden VOC

