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Waarom een nieuw schema?
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1. Eisen accreditatienorm 17024 persoonscertificatie

2. Meer duidelijkheid in schema over toets- en adviestaak RI&E

3. Competenties die daar op aansluiten

4. Kwaliteit van RI&E’s en adviezen schiet tekort



Wie heeft schema ontwikkeld?
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› SZW uit noodzaak verantwoordelijk voor ontwikkeling

› Schemacommissie met deskundigen 3 scopes, CI en certificatie- en 
examenexpert

› Getoetst door RvA, SZW wetgevingsjurist en NLA

› Per 1 juli 2022 wettelijk van kracht

› Overgangsperiode tot 1 januari 2025

› Na 1 juli Hobeon verantwoordelijk voor college van deskundigen



wetgeving
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› Arbowet, art 5, lid 1, 3 en 4:
algemene RI&E verplichting werkgever

› Arbowet art. 14, lid 1:
toetsen van en daarover adviseren door een of meer 
gecertificeerden e/o bedrijfsarts



Uitgangspunten
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• Certificeren van de taak: toetsen van en adviseren 

over de RI&E inclusief plan van aanpak

• De kandidaat toont aan dat hij zijn kennis en 

vaardigheden kan toepassen voor het uitvoeren van 

zijn taak

• RI&E eisen werkgever blijven exact hetzelfde

• Voorschrift Arbowet: een of meer deskundigen



Systeemtoets en scopetoets
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Geen relatie met wettelijke voorschriften RI&E. 

Waarom dan dit onderscheid?

• Systeemtoets: is het er?

Bevat de RI&E alle wettelijk verplichte onderdelen?

• Scopetoets: is het goed?

Zijn de risico’s op de juiste manier in kaart gebracht en 

onderzocht en zijn effectieve beheersmaatregelen genomen 

(beoordelingskader wettelijke voorschriften)?



Basis RI&E en verdiepende RI&E
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› Deze concepten hebben geen enkele relatie tot wettelijke 
voorschriften

› RI&E voldoet aan wettelijke voorschriften of (nog) niet

› Het advies van de AKD geeft aan in hoeverre hieraan voldaan is en 
in hoeverre de betreffende AKD-er daar een valide uitspraak over 
kan doen

› Het is aan de werkgever om daar dan al dan niet een vervolg aan 
te geven



Branche RI&E
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• De branche RI&E bevat de belangrijkste risico’s in de branche

• Werkgever gaat na of aanpassingen voor de specifieke situatie 

in zijn bedrijf nodig zijn

• Hij hoeft zijn RI&E niet te laten toetsen

• SZW heeft inzet op verbetering branche RI&E’s



Verschil huidige en nieuwe schema
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Oude schema’s Nieuwe schema

Certificeren beroep Certificeren taak

Portfolio: producten naar keuze Portfolio: toets- en 
adviesrapporten

Algemene en vakspecifieke 
competenties aantonen

Toetstermen op basis van 
taakbeschrijving en scope 
aantonen

3 certificatieschema’s, voor elk 
vakgebied 1

1 certificatieschema met 3 
scopes

Kandidaten kiezen welke 
competenties ze willen laten 
toetsen

Kandidaten tonen aan dat ze 
voldoen aan de 
beoordelingscriteria en kennis 
kunnen toepassen binnen de 
breedte van de scope.



Voordelen nieuw schema
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• Toegesneden op de taak

• Eisen zijn duidelijk en worden ook getoetst

• Uitvoerbaar examen tegen redelijke kosten

• Examinering eenduidig en objectief

• Bedrijven krijgen duidelijkheid over de expertise die wordt ingehuurd

• Professionalisering toetsing en advisering RI&E

• Duidelijkheid dat uitvoering taak leidt tot een advies en geen goedkeuring


