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Hercertificering  
Voordat de geldigheid van het certificaat verloopt, dient u opnieuw aan te tonen dat u aan de eisen 
voldoet. Hiertoe vult u uw her-certificeringsdossier in via de site van de NVvA. U dient zelf uw dossier 
aan te vullen. Een volledig dossier bevat de documenten zoals in de regeling beschreven. 
U dient vervolgens een aanvraag tot hercertificering in. Deze aanvraag mag niet eerder plaatsvinden 
dan een jaar voor het verstrijken van de geldigheid van het certificaat. Geadviseerd wordt dit wel 
minimaal drie maanden voor het verstrijken van de geldigheidsdatum te doen.  
 
In het hercertificeringsdossier horen de volgende documenten aanwezig te zijn: 
 

− Kopie van een geldig identiteitsbewijs  

− Een eigen verklaring van verbondenheid aan de gedragscode   

− Een verklaring werkervaring  

− Een verklaring berekening PE punten (in het door de NVvA beschikbaar gesteld digitaal 
dossier)  

− Een Verklaring Omtrent Gedrag (op te vragen bij uw woonplaats).  
 
Eisen Permanente Educatie  
Van de gecertificeerde arbeidsdeskundige wordt verwacht dat hij/zij zich permanent ontwikkeld. U 
toont dit aan door een Permanente Educatie (PE) dossier te onderhouden dat via de website van de 
NVvA toegankelijk is.  
 
Wijze van tellen van PE punten  
Bij de telling van PE wordt als basis de methode van puntentelling gebruikt. Om de puntentelling 
eenduidig en transparant te maken, wordt deze waar mogelijk vooraf bekend gemaakt in een online 
schema. PE inspanningen waarbij vooraf accreditatie is aangevraagd, worden in het schema 
opgenomen en waar mogelijk automatisch in het dossier van de gecertificeerde vermeld.  
Voor overige (eigen keuze) inspanningen kunnen kandidaten via de ECTS methodiek zoals 

beschreven in de ECTS users guide van de Europese Commissie de inspanning berekenen in uren. 

Hierbij wordt een bruto urentelling gebruikt, dus de uren van het bestuderen van een boek, het volgen 

van lessen, het deelnemen aan werkgroepen, het uitvoeren van practicumwerkzaamheden, 

enzovoorts. Via een simpel rekenmodel kunnen inspanningen die u heeft gedaan via deze telling 

worden omgezet in punten voor het dossier. U kunt de PE-ECTSU user guide downloaden via onze 

website. PE levert punten op als vooraf accreditatie is toegekend of wanneer zelfstandig in het dossier 

via de bovenstaande berekening punten toegekend zijn aan eigen inspanning.  

 

Minimum niveau van PE  
Alleen ontwikkelingsactiviteiten die minimaal het EQF niveau 5 hebben tellen mee voor PE.  
 
Minimum aantal punten voor PE  
Voor de her-certificatie dient (in een periode van 4 jaar) minimaal 32 punten te worden gehaald. De 
punten hoeven niet evenredig over de jaren verdeeld te worden, er geldt wel een minimum van 2 PE 
punten in een jaar.  
 
 
 
 
 
  



 
 
 

Page 2 of 3 
Versie 2021-12-20 

Verdeling van PE over aandachtsgebieden  
 
Uw permanente educatie dient de in het document eindtermen opleiding AD (CADO) genoemde 
aandachtsgebieden, te betreffen:  
a) Arbeid en Gezondheid  

b) Arbeid en Organisatie  

c) Wet- en Regelgeving  

d) Professionalisering  

e) Communicatieve vaardigheden.  
 
Activiteiten die gekoppeld kunnen worden aan de kennisgebieden binnen CADO tellen mee in de PE. 
Er is geen verplichting om per gebied een aantal punten te behalen. 
 
De aandachtsgebieden worden waar mogelijk vooraf geduid bij de punten toekenning. Voor eigen 
inspanningen kunt u zelf aangeven in welk aandachtsgebied deze thuis horen.  
 
Eisen Werkervaring  
Van een gecertificeerde arbeidsdeskundige wordt verwacht dat hij zijn vak in de praktijk uitoefent. U 
toont dit aan door een verklaring werkervaring (op onze site te downloaden) in het PE dossier te 
plaatsen.  
Een werkgeversverklaring is meer een ervaringsverklaring. Een ervaringsverklaring hoeft niet door de 
werkgever te worden opgesteld, maar kan ook door andere organisaties/personen worden opgesteld, 
via hetzelfde te downloaden format. 
 

Indien sprake is van een dienstverband:  
Een geautoriseerde verklaring van de werkgever met daarin opgenomen:  

− Een functiebeschrijving waaruit de arbeidsdeskundige relevantie van de functie blijkt 

− Een omschrijving van het dienstverband waaruit de duur en omvang van de 
werkzaamheden blijkt.  

 

Indien sprake is van zelfstandig ondernemerschap:  

− Geautoriseerde verklaringen van opdrachtgevers voor wie de werkzaamheden zijn 
verricht onder vermelding van activiteit en tijdsbeslag.  

 
OF  

− Een verklaring van een accountant waarin deze verklaart dat de kandidaat in 
aanmerking komt voor de Zelfstandigenaftrek van de Belastingdienst en waarin 
aangetoond / vastgesteld moet zijn dat het arbeidsdeskundige opdrachten betreft. 

 
OF  

− Een verklaring van een accountant waarin deze verklaart dat de kandidaat met zijn 
werkzaamheden aan de minimale aantal uren arbeidsdeskundige dienstverlening 
voldoet.  

 

Minimum aantal uren werkervaring  
Voor de her-certificatie dient in de periode van 4 jaar (direct voorafgaand aan de certificering) 
minimaal 3100 uren werkervaring als arbeidsdeskundige aangetoond te worden (ongeveer 15 
uur per week). De uren hoeven niet evenredig over de jaren verdeeld te worden, wel geldt een 
maximum voor een periode waarin geen werkervaring opgedaan wordt van 12 maanden.  
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Participeren in Onderlinge Toetsing  
Voor de her-certificatie dient (in de periode van 4 jaar direct voorafgaand aan de hercertificering) elk 
jaar deelgenomen te worden aan OT groepen. Aangetoond dient te worden dat u gedurende die 4 jaar 
bij ten minste 3 OT groep bijeenkomsten per jaar aantoonbaar aanwezig bent geweest. Aantonen kan 
via inzenden van de verslaglegging met aanwezigheidsmelding in het digitale dossier.  
 
Wijze van aantonen van PE, Werkervaring & OT  
Alle door NVvA en AKC georganiseerde activiteiten worden geautomatiseerd in uw dossier geplaatst 
en van een waardering in punten voorzien. Hierdoor hoeft u het dossier alleen aan te vullen op 
inspanningen die u nog meer heeft gedaan 
 
Bij het registreren van uw PE activiteiten dient u zoveel mogelijk gebruik te maken van een verklaring 
die niet van uzelf afkomstig is. Dat kan bijvoorbeeld zijn een verklaring van de organisator van de 
activiteit, een cliënt of opdrachtgever of een collega met wie u een gezamenlijke activiteit zoals 
intervisie hebt uitgevoerd. Indien een dergelijke verklaring niet mogelijk is, is een eigen verklaring bij 
uitzondering toegestaan.  
 

 


