
Examinering – basis
1. Taakbeschrijving

Hoofdtaken:

• Toetsen van de RI&E

op volledigheid

op actualiteit

op voldoen aan de actuele inzichten, gebaseerd op de stand van de 
wetenschap en professionele dienstverlening

op betrouwbaarheid

• Toetsen van het plan van aanpak

• Adviseren over RI&E en plan van aanpak

• Een toets- en adviesrapport schrijven



Examinering – basis
1. Taakbeschrijving

1. Toetsen van de RI&E

1.1 TOETSEN OP VOLLEDIGHEID

1.1.1 Zijn alle risico’s, inclusief de achterliggende grondoorzaken, ten aanzien van veiligheid en gezondheid met 

betrekking tot de hele organisatie of bepaalde organisatieonderdelen, waaronder groepen medewerkers 

of activiteiten, geïnventariseerd?

1.1.2 Is gebruik gemaakt van gegevens van verzuimanalyses om inzicht te krijgen in de arbeidsgerelateerde

oorzaken van het verzuim?

1.1.3 Zijn de inzichten van de bedrijfsarts en van andere deskundigen die de werkgever inschakelt voor het 

verzuim- en arbeidsomstandighedenbeleid meegenomen in de RI&E?

1.1.4 Zijn de inzichten van de werknemers meegenomen in de RI&E?

1.1.5 Is gebruik gemaakt van de inzichten van de preventiemedewerkers?

1.1.6 Zijn de analyses van arbeidsgezondheidskundige onderzoeken gebruikt in de RI&E?

1.1.7 Zijn ongevallenregistraties aanwezig en geanalyseerd op de achterliggende grondoorzaken en zijn die 

verwerkt in de RI&E? 
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2. Scope



Examinering- vorm



Examinering – proces
Kandidaat

• Levert portfolio in: 

3 toets- en adviesrapporten = 3x systeem- en scopetoets

3 RI&E’s die zijn getoetst

ingevulde examenformulieren

CI

• Toetst portfolio op volledigheid:

zijn alle documenten aanwezig?

zijn alle formulieren volledig ingevuld?

Zo nee, portfolio retour



Examinering – proces
Voorbeeld examenformulier 1



Examinering – proces
Vervolg voorbeeld examenformulier 1

U heeft getoetst of alle risico’s, inclusief de achterliggende 

grondoorzaken, ten aanzien van veiligheid en gezondheid zijn 

geïnventariseerd in de RI&E.

Wat is uw conclusie daarover in het door u aangeleverde toets-

en adviesrapport? U kunt de conclusie hier beschrijven of 

verwijzen naar teksten in uw toets- en adviesrapport.



Examinering – proces
Voorbeeld examenformulier 2



Examinering – proces
Examinatoren

• Beoordelen portfolio:

is voldaan aan de beoordelingscriteria?

is de kennis op alle hoofdrisico’s en 70% van de deelrisico’s voldoende 
toegepast?

Zo nee, kunnen alle benodigde vragen worden gesteld binnen het tijdsbestek van het 
CGI?

Zo ja, CGI



Examinering – proces
Examinatoren

• Criteriumgericht interview:

aanvullende vragen stellen en situaties voorleggen

doorvragen op de toetsing van volledigheid: klopt het dat een bepaald risico 
niet aanwezig of problematische is?

doorvragen op advies: is het inhoudelijk correct, valt het binnen je expertise?

• Beoordelen:

is de portfoliobeoordeling a en b inclusief CGI voldoende?



Examinering – resultaat


