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Voorstellen

▪ Panel

▪ Marcel Wilders

▪ Monique Lejeune

▪ Wim van Alphen

▪ Paul van Embden



Agenda

10:00 Voorstelronde panel

10:10 Presentatie ontwikkeling schema AKD

10:35 Presentatie examinering AKD

11:00 Pauze

11:15 Presentatie certificatieproces AKD

11:30 Vragen beantwoorden

12:00 Sluiting 



Presentatie Marcel



Presentatie Monique 



Hoofdlijnen eisen AKD

▪ Certificatie

▪ Tussentijdse controle

▪ Hercertificatie



Vooropleiding

▪ Aantoonbaar HBO werk- en 

denkniveau

▪ Geen specifieke beroepsopleiding



Portfolio
Het portfolio bestaat uit:

▪ Drie toets- en adviesrapporten behorende bij 

drie RI&E’s

▪ De drie betreffende RI&E’s

▪ Drie volledig ingevulde formulieren 1: 

Verantwoording per toetsrapport door de 

kandidaat

▪ Een volledig ingevuld formulier 2: Aan bod 

gekomen risico’s uit de scope



Portfoliobeoordeling

Aanvullende informatie wordt opgevraagd als:

• Het portfolio niet compleet is;

• Het portfolio niet correct is ingevuld;

• Er te veel vragen zijn over formulier 1 en/of 

formulier 2.



Mondelinge examen

Blijkt uit het mondelinge examen dat de kandidaat:

a. vragen over onderdelen uit het portfolio die 

toelichting behoeven, goed kan beantwoorden?

b.vragen over de toepassing van kennis over de 

hoofd- en deelrisico’s die niet in het portfolio is 

aangetoond, goed kan beantwoorden?



Aanmelden 

▪ www.MijnCertificatie.nl

▪ Aanmelden met de gebruikersnaam 

(registratienummer) en wachtwoord

▪ Kies voor andere certificering en dan 

Arbokerndeskundige

▪ Selecteer de juiste scope



Overgangsregeling 

▪ Alle uitgegeven certificaten blijven geldig tot:

▪ Tussentijdse controle

▪ Hercertificatie

De tussentijdse controle van de huidige 

certificaten wordt gebruikt voor hercertificatie

naar het schema Arbokerndeskundige.



Tussentijdse controle
De certificerende instelling voert na 
ongeveer 2,5 jaar een tussentijdse controle 
uit bij alle certificaathouders. 

a. twee verslagen van de bespreking van 
een eigen casus in een ICT 
en

b. de deelnemerslijst van twee ICT-
bijeenkomsten per jaar waaraan de 
certificaathouder heeft deelgenomen 
en

c. verklaring werkgever of opdrachtgever(s).



Hercertificatie

Hercertificatie is gelijk aan initiële certificatie en 
omvat dus dezelfde eisen.

• Portfolio met drie toetsrapporten en RI&E’s

• Mondeling examen



Certificatie-eisen

De certificatie-eisen staan op de website

www.Mijncertificatie.nl

Arbokerndeskundige

http://www.mijncertificatie.nl/

