
Afspraken over opleiden, examens en e-learning VeWa 

Er zijn verschillende manieren om je te bekwamen in het Veiligheidsvoorschrift Warmte (VeWa): 

 via klassikale opleiding; 

 door gebruik te maken van onze e-learning. 

 zelfstudie d.m.v. het doorlezen van het VeWa document 
 
Klassikaal: 

 GEEN GELDIG CERTIFICAAT: Heb je nog niet eerder een VeWa-certificaat behaald of is het 
certificaat meer dan een jaar verlopen, dan is een klassikale opleiding van 1 dag verplicht. 
Het examen (max. 1 uur) mag niet eerder dan 7 (kalender)dagen na de opleiding worden 
afgelegd.  

 MET EEN GELDIG CERTIFICAAT: Heb je al een certificaat en is het nog niet of niet langer dan 
een jaar verlopen, dan kun je desgewenst direct examen doen (max. 1 uur), of een klassikale 
opleiding van 3 uur volgen met direct aansluitend het examen. 

 
E-learning: 
VeWa beschikt over een degelijk e-learning pakket met praktijkcases en een proefexamen. Dit is zeer 
aan te bevelen, ook als voorbereiding op de klassikale opleiding. 
 
Elders op deze site vind je de gegevens van de opleiders, de examenbureaus en hoe je aan de e-
learning komt. Overigens kunnen de opleiders ook het examen en de e-learning voor je regelen. 
 
Kosten: 
Over de kosten voor opleidingen en examens maakt ieder bedrijf zelf afspraken met zijn 
opleiders/examenbureaus. De examenbureaus brengen per afgegeven certificaat daarnaast € 55, 
excl. BTW in rekening voor het O&O-fonds van de energiebedrijven als bijdrage in de 
ontwikkelkosten van VeWa en de opleidingsmaterialen. Bedrijven die zijn aangesloten bij de WENb, 
de werkgeversvereniging van de energiebedrijven, zijn vrijgesteld van deze bijdrage. 
 
Veranderingen in VeWa per eind 2015: 
Per eind 2015 is VeWa veranderd en is de lay out van het voorschrift gewijzigd. De bestaande VeWa-
certificaten blijven geldig tot de op het certificaat vermelde einddatum. 
 
Geldigheid VeWa-certificaat: 
Een VeWa-certificaat, afgegeven door het examenbureau, is 3 jaar geldig, vanaf de datum van de 
examinering. 
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