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§ 1 Registratie tot European Lighting Expert 

(1) Een registratie tot European Lighting Expert (ELE) toont aan dat de geregistreerde 

persoon een bepaald minimum kennisniveau heeft behaalt met betrekking tot opleiding 

en beroepservaring op het vakgebied van lichttechniek en ontwerpen van verlichting. De 

geregistreerde European Lighting Expert beschikt over een uitgebreide kennis, inzicht en 

vaardigheden van lichttechniek en het ontwerpen van verlichting om deze zinvol toe te 

passen. De European Lighting Expert verplicht zich bij de uitvoering van zijn/haar taak 

zich te houden aan de gedragscode van de ELE. 

(2) De administratie van het ELE register valt onder het ELE Uitvoerend Comité. De hele 

opleiding is onderworpen aan een strikte kwaliteitsborging. Dit maakt een 

gemeenschappelijke standaard van de European Lighting Expert mogelijk. 

(3) Alle persoons- en functieomschrijvingen in dit document gelden zowel voor mannen als 

vrouwen. 

§ 2 ELE Uitvoerend Comite 

(1) Het ELE Uitvoerend Comité (Exclusive Committee) is verantwoordelijk voor het ELE 

programma. Het bestaat uit een vertegenwoordiger van elk van de betrokken 

lichttechnische organisaties en een plaatsvervanger. De minimale duur van de opdracht 

is twee jaar, de maximale duur zes jaar.  

(2) Zijn taken zijn geregeld in het document "Taken van de European Lichting Expert 

Uitvoerend Comité".  

§ 3 Kwaliteitscontrole ELE 

(1) De Commissie Kwaliteitsbewaking (QSK) draagt de verantwoording voor 

kwaliteitsborging van de examens die recht geven tot de titel ELE.  

(2) Haar taken worden beschreven in het document: “ELE Examenreglement en 

Kwaliteitsmanagement”. 

§ 4 Basisvoorwaarden registratie 

(1) De expertise van de kandidaat wordt door middel van een examen bewezen. Dit examen 

wordt uitgevoerd door de nationale lichttechnische organisaties op basis van 

onderwerpen welke zijn verwoord in de taxonomie voor de European Lighting Expert (zie 

document: “Leerdoelen”). In de regel zal de kandidaat een aanvraag voor het examen 

indienen in het land waarin hij zetelt, werkt en woont.  

(2) Er zijn uitvoeringsbepalingen voor elk deelnemend lichttechnische organisaties om 

rekening te houden met nationale normen en bijzonderheden. Het uitvoeringsreglement 

wordt goedgekeurd door het ELE Uitvoerend Comité.  

(3) De aanvraag geschied door de aan het ELE programma betrokken nationale      

lichttechnische organisatie, waar het examen wordt uitgevoerd. De betrokken nationale 

lichttechnische organisaties zijn terug te vinden op de website van de ELE. 

(4) De Gedragscode moet worden ondertekend door de kandidaat die wordt geregistreerd 

als European Lighting Expert. 
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§ 5 Titel 

(1) De titel “European Lighting Expert” wordt toegekend aan kandidaten gegeven voldoen 

aan de componenten uit § 4 naar tevredenheid kunnen aantonen. Het ELE Uitvoerend 

Comité kent het certificaat toe met de titel 

“EUROPEAN LIGHTING EXPERT” 

§ 6 Geldigheid titel 

(1) De titel is geldig in alle Europese landen die deelnemen aan het ELE programma. 

(2) De titel is vanaf de dag van registratie voor een periode van vijf jaar geldig. Voor een 

vervolg is een Herregistratie nodig. 

§ 7 Registratie 

(1) Met de registratie in het centrale register van de ELE verkrijgt de geregistreerde een 

certificaat met de volgende tekst: 

(2) “Het ELE Uitvoerend Comité bevestigt, dat mevrouw Lucia Lux op verzoek van de 

nationale lichttechnische organisaties van Duitsland/ Oostenrijk/ Nederland/ Zwitserland 

(keuze uit) wordt opgenomen in het centrale register van de ELE. Haar is het toegestaan 

de titel European Lighting Expert te dragen en onderwerpt zich aan de ELE richtlijnen. De 

registrering en de titel zijn geldig tot: XX: XX: XXXX. 

(3) Het certificaat wordt ondertekend door: voorzitter ELE, landvertegenwoordiger 

vertegenwoordiger ELE en voorzitter van de nationale lichttechnische organisatie. 

§ 8 Herregistratie 

(1) Herregistratie is na vijf jaar vereist. De kandidaat moet aantonen dat zijn voornaamste 

werkzaamheden nog op het gebied van licht en verlichting liggen en dat hij/zij zich in 

deze periode voortdurend heeft bijgeschoold door het volgen of bezoeken van 

lichtcongressen/ opleidingen/ workshops e.d. De nationale lichttechnische organisatie 

beslist over de erkenning van de bijscholing. 

§ 9 Intrekken van de registratie 

(1) De titel van European Lighting Expert wordt door het ELE Uitvoerend Comité ingetrokken 

indien: 

a. doelmatig bedrog bij een nationaal examen heeft plaats gevonden en pas        

naderhand wordt ontdekt. 

b. Niet is voldaan aan de voorwaarden van de registratie en de foutief geregistreerde 

hierover verkeerde toelichtingen heeft verstrekt. 

c. de aangemelde persoon schendt op grove wijze de zorgplicht van het ELE of de 

gedragscode. 

(2) De betrokken persoon moet in de gelegenheid worden gesteld om zijn versie van het 

gebeurde uit te leggen. Hem is eveneens juridische ondersteuning toegestaan. Het 

certificaat van de betroffen persoon wordt ingetrokken. Het ELE Uitvoerend Comité 

behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen. 
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Bijlage: Aanbeveling tot registratie ELE 

 

Opleiding 

De drager van de titel “European Lighting Expert” dient een erkende opleiding of studie te 

hebben afgesloten met de vakrichting licht en verlichting, bij voorbeeld: 

o Lichttechniek 

o Verlichtingstechniek 

o Lichtontwerp 

o Elektrotechniek 

o Architectuur 

o Geneeskunde 

o Ergonomie 

o Natuurkunde 

o Media- en informatietechnologie 

o Opto electronica 

o Design 

o Domotica 

o ……. 

en vanuit een Europees kwaliteit opleidingssysteem (EQF) minimaal MBO niveau 4 (ook 

ISCED-11-4). 

 

Beroepservaring 

De aanvrager moet minimaal drie jaar met succes fulltime met verlichting en verlichting 

hebben gewerkt. De aard van zijn werk doet er in mindere mate toe, verkoop en marketing 

zijn net zo relevant als ontwerp, planning, installatie, constructie of onderzoek.  

De activiteiten van de kandidaat zouden in elk geval een volgende kenmerken hebben: 

o Toepassing van vakkundige basics en samenhangen; 

o Analyse en herkennen van technische eisen t.b.v. de verlichting; 

o Analyse en herkennen van ergonomische uitgangspunten in een te ontwerpen 

verlichtingssituatie; 

o Gestructureerde en aannemelijke documentatie; 

o Inbreng van vernieuwingen in de verlichting; 

o Rekening houden met de uitgangspunten van het milieu; 

o Professioneel gedrag; 

o Geen werk buiten het competentiebereik; 

o Verder ontwikkeling in het vak; 

o Op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen van de lichttechniek. 


