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De komst van het Nederlands Kettingzaag Certificaat heeft gezorgd voor een waarborging van de 

kwaliteit van de kettingzaagtrainingen. Naar verwachting wordt dit certificaat eind dit jaar met een 

zesde niveau uitgebreid.
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NKC krijgt eind dit jaar een 
nieuw hoogste niveau
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Sinds twee jaar kunnen onder anderen stu-
denten van diverse onderwijsinstellingen 
het Nederlands Kettingzaag Certificaat (NKC) 
behalen. Dit certificaat is begin 2021 op de 
markt gekomen als Nederlandse variant van 
het Europees kettingzaagcertificaat ECC en 
gebaseerd op de Nederlandse kettingzaag-
standaard van de Vereniging van Bos- en 
Natuurterreineigenaren (VBNE). ‘Net zoals het 
ECC, kent het NKC oplopende niveaus,’ zegt Eric 

Soer, beleidsadviseur van Bureau Erkenningen, 
dat het certificatiesysteem van het NKC 
beheert. ‘De stappen tussen de verschillende 
niveaus van het ECC zijn echter groot. Om 
beter op de nationale behoeften aan te sluiten, 
beslaat het NKC kleinere en beter behapbare 
stappen. In overleg met de VBNE-werkgroep 
Arbo en veiligheid en de diverse opleidingsin-
stellingen hebben we er daarom voor gezorgd 
dat niveau 2 van het ECC gelijkstaat aan niveau 
4 van het NKC.’
Dit is prettig voor de verschillende opleidings-
instellingen, vertelt André Hillebrand, kerndo-
cent Boomverzorging van onderwijsinstelling 
Yuverta. ‘Zo hebben leerlingen van de opleidin-
gen Boomverzorging en Bos- en natuurbeheer 
interesse in de hogere NKC-niveaus, terwijl leer-
lingen van de opleiding Eco en wildlife ook al 
tevreden zijn met een NKC-certificaat van een 
lager niveau. Daarnaast zijn steeds meer vrijwil-
ligers actief voor bijvoorbeeld Staatsbosbeheer 
en Natuurmonumenten, maar ook voor mede-
werkers en eigenaren van campings kan het 
erg handig zijn om over een certificaat van een 
lager NKC-niveau te beschikken.’ Dit heeft met 
name te maken met de veiligheid. Werken met 
een kettingzaag is namelijk niet ingewikkeld, 
maar een ongeluk kan toch gebeuren. ‘Naast de 
verschillende technieken draait het ook vooral 
om veiligheid, veilig werken. En met een NKC-
certificaat kunnen gebruikers aantonen dat 
ze de veiligheidsregels onder de knie hebben,’ 
verklaart Hillebrand. ‘Hoe hoger het niveau is, 
hoe groter het gevaar en hoe meer veiligheids-
maatregelen er zijn.’

Aanpassingen
Inmiddels beschikken ruim 1800 personen over 
een NKC-certificaat. Mede dankzij de reacties 
van de inmiddels 50 NKC-examinatoren zijn 
de theorie-examens in de afgelopen twee jaar 
ietwat aangepast, vertelt Soer. ‘Dit gaat met 
name om aanpassingen van vragen uit het 
theoriegedeelte op praktijksituaties. Uiteraard 
houden we ook continu in de gaten of alle 
niveaus van het NKC-certificaat voldoen aan de 

wet- en regelgeving, om zo nodig het examen 
hierop aan te passen. Dit laatste is vooralsnog 
niet nodig geweest.’
Het vinden van examenlocaties is soms een 
uitdaging geweest, heeft Hillebrand gemerkt. 
‘Met name bij hogere niveaus is het soms lastig 
om objecten op maat te vinden die beschikken 
over de passende diameter en complexiteit 
voor dat bepaalde niveau.’ Dit laatste is van 
groot belang. ‘Het NKC-certificaat waarborgt de 
kwaliteit,’ legt hij uit. ‘In het verleden waren er 
allerlei verschillende kettingzaagcertificaten en 
de komst van het NKC heeft voor eenduidig-
heid gezorgd, onder meer op het gebied van 
veiligheid. Het maakt niet meer uit bij welke 
opleider iemand zijn opleiding volgt, zolang 
een opleiding maar wordt afgesloten met een 
NKC-examen.’

Niveaus van het Nederlands 
Kettingzaag Certificaat 

Het Nederlands Kettingzaag Certificaat 
(NKC) bevat momenteel nog vijf niveaus. 
Niveau 6, het hoogste en zwaarste, is nog 
in ontwikkeling en geïnteresseerden kun-
nen naar verwachting in het komende 
najaar op dit niveau examen doen.
 
Niveau 1: Korten van liggend hout
Niveau 2:   Afzetten van kleine bomen en 

struiken
Niveau 3:  Vellen zonder hulpmiddel tot 

een diameter van 30 centimeter
Niveau 4: Lichte velling
Niveau 5: Zware velling
Niveau 6:  Veilig werken met hout onder 

spanning
 
Het theoriegedeelte bevat dertig meer-
keuzevragen, waarvan de deelnemer er 
minimaal 21 goed moet beantwoorden. 
De vragen hebben betrekking op veilig-
heid, onderhoud, het werken met een 
kettingzaag en de wet- en regelgeving. In 
het praktijkgedeelte beoordeelt de NKC-
examinator de deelnemer op veiligheid, 
onderhoud en het werken met de ket-
tingzaag. Het werken met een kettingzaag 
wordt op ieder hoger niveau complexer en 
de praktijktoets sluit hierop aan. Een NKC-
certificaat heeft een geldigheidsduur van 
maximaal vijf jaar.

Naast de verschillende technieken draait 

het NKC-certificaat ook vooral om veiligheid 

(Foto: Yuverta)

NKC-niveau 6 is gericht op het veilig 
kunnen verwerken van omgewaaide 
bomen en zogeheten ‘widowmakers’
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Nieuw hoogste niveau
Aan het eind van dit jaar krijgt het certificaat 
naar verwachting een nieuw hoogste niveau: 
niveau 6. Deze hoogste en moeilijkste stap heet 
‘Veilig werken met hout onder spanning’. ‘We 
wilden dit eerst “Stormhout” noemen, maar een 
vaststellingscommissie, bestaande uit arbeids-
deskundigen, was van mening dat deze naam 
te ruim geïnterpreteerd zou kunnen worden,’ 
licht Soer toe. Niveau 6 is gericht op het veilig 
kunnen verwerken van omgewaaide bomen en 
zogeheten ‘widowmakers’, grote takken die op 
grote hoogte in bomen hangen en naar bene-
den kunnen vallen.
Soer verwacht dat de eerste examens voor 
dit hoogste NKC-niveau in het najaar of in de 
winter van 2023 gaan plaatsvinden. ‘In principe 

is de systematiek voor dit niveau gereed. We 
moeten nog wel minimaal één NKC-examinator 
per opleidingsinstelling klaarstomen om ook 
voor dit niveau te examineren. Voor half maart 
willen we nog een proefproject doen waarin 
een aantal NKC-examinatoren kan oefenen en 
zich kan voorbereiden,’ vertelt hij. ‘Half maart 
begint het broedseizoen en kunnen we geen 
examens meer afnemen. Vervolgens willen we 
de lessen die we uit de proef hebben gehaald, 

toepassen op de examinering van dit hoogste 
NKC-niveau. Daarom verwachten we dat de eer-
ste examens op zijn vroegst pas komend najaar 
kunnen plaatsvinden,’ aldus Soer.

‘Met name bij hogere niveaus is het 
soms lastig om objecten op maat te 
vinden’
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Om beter op de nationale behoeften aan te sluiten, beslaat het NKC kleinere en beter behapbare stappen (Foto: Yuverta)


