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Criteria voor de erkenning van bergingsopleidingen

Criteria op grond waarvan de Stichting IMN kan besluiten tot erkenning van een
opleiding tot uitvoering van werkzaamheden in het kader van de eerste berging
van personenvoertuigen op IM-wegen
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Criteria voor erkenning van bergingsopleidingen

Bergingen op IM-wegen dienen te worden uitgevoerd door bergingsmedewerkers die met
succes een door de Stichting IMN erkende bergingsopleiding hebben gevolgd. De Stichting
IMN stelt eisen waar bergingsopleidingen aan moeten voldoen. Die eisen worden opge-
somd in dit document. Opleidingen die aan de gestelde eisen voldoen zullen door de Stich-
ting IMN in principe worden erkend. Deze erkenning zal door de Stichting bekend worden
gemaakt op haar website.

De Stichting hanteert de onderstaande criteria voor de erkenning van bergingsopleidingen:
• de opleiding en het examen dienen toegankelijk te zijn voor iedereen die beschikt

over een geldig en relevant (meestal C-) rijbewijs, ongeacht het bedrijf waarvoor de
betrokken persoon werkzaam is; een identiteitsbewijs en het rijbewijs dienen tijdens
het examen te worden gecontroleerd,

• theoretische en praktische kennis (van de werking) van bergingsmaterieel en -hulp-
middelen is een essentieel onderdeel van de opleiding en het examen,

• de opleiding Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij verkeersincidenten maakt
bij voorkeur deel uit van de opleiding,

• de cursus veilig werken met e-voertuigen (VOP NEN 9140) maakt deel uit van de
opleiding,

• praktische en theoretische kennis van de veilige bediening van het bergingsvoertuig
maakt deel uit van de opleiding en het examen,

• in de opleiding en het examen wordt aandacht besteed aan de zorg voor eigendom-
men van derden en aan het onderwerp schadebeperking; het gaat daarbij niet alleen
om de te bergen voertuigen en het bergingsvoertuig zelf, maar ook om de weg en
het straatmeubilair,

• in de opleiding en het examen dient aandacht te worden besteed aan de organisatie
van het incident management, de daarbij gehanteerde procedures en de rol van de
betrokken partijen: politie, brandweer, ambulancediensten, bergers, verzekeraars,
alarmcentrales en Stichting IMN en Landelijk Centraal Meldpunt
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• in de opleiding en het examen wordt aandacht besteed aan het onderwerp communi-
catie, met name om de communicatie tussen de berger en de bij een incident betrok-
ken automobilist(-en) en inzittenden en tussen de berger en de bij een incident be-
trokken alarmcentrale, politie en andere alarmeringsdiensten,

• in opleiding en examen wordt minimaal 50% van de tijd besteed aan praktijkele-
menten; theoretisch onderwijs en examinering zal minimaal 25% van de tijd in be-
slag nemen.

• alle theoretische opleidingselementen zijn voor de cursisten beschikbaar in een na-
slagwerk dat zij na afloop kunnen behouden en dat is opgesteld in begrijpelijk Ne-
derlands,

• het examen zal worden afgenomen door een onafhankelijke vertegenwoordiger van
een erkende exameninstelling; de examinator mag niet als docent hebben opgetre-
den voor de student aan wie hij/zij het examen afneemt.

• na met succes het examen te hebben afgerond ontvangt de cursist een diploma met
daarop de handtekening van de examinator.

Een opleidingsinitiatief kan door de Stichting pas worden erkend als:
• het betrokken opleidingsinstituut de Stichting een uitgewerkt plan kan tonen voor

de uitvoering van het onderwijs,
• inzage kan geven in het volledige schriftelijke cursusmateriaal,
• als voor de Stichting de mogelijkheid bestaat tenminste gedurende een dag in de

praktijk kennis te nemen van de uitvoering van de onderwijsactiviteiten (eventueel
in een proefuitvoering),

• als er voor de Stichting de mogelijkheid bestaat om in de praktijk kennis te nemen
van het afnemen van een examen (eventueel in een proefuitvoering),

• als uit de getoonde informatie en praktijksituaties blijkt dat het opleidingsinitiatief
aan alle gestelde eisen voldoet.


