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SAFER, SMARTER, GREENER

Over DNV GL
 Als certificerende instelling spelen we een toonaangevende internationale rol. We
helpen bedrijven overal ter wereld om de veiligheid, duurzaamheid en prestaties
van hun organisatie te optimaliseren door middel van certificering, verificatie,
assessment en training.
 Door het bundelen van onze toonaangevende technische en operationele
expertise met risicomethodieken en diepgaande sector expertise stellen we onze
klanten in staat de juiste beslissingen en acties te nemen.
 We zijn met 400 kantoren actief in 100 landen en beschikken over ruim 16.000
medewerkers die onze klanten helpen de wereld veiliger, slimmer en duurzamer
te maken (safer, smarter, greener).
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400 kantoren in 100 landen
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Organized to maximise customer value

MARITIME

OIL & GAS

ENERGY

SOFTWARE

CYBERNETICS

RESEARCH & INNOVATION
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BUSINESS
ASSURANCE

Diensten DNV GL

 Classi

Consulting
&Training

Classificatie
Certificatie

Persoons
Certificatie
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Diensten DNV GL Business Assurance
Duurzaamheid, veiligheid en risico beheersing zijn leidend in onze
dienstverlening. (Risk based auditing)


Management Systeem Certificatie


Kwaliteitszorg

(bijv. ISO 9001/HKZ schema’s
Gezondheidszorg)



Veiligheidszorg

(bijv. VCA/OHSAS/SWB)



Milieuzorg

(bijv. ISO 14001)



Voedselveiligheid

(bijv. HACCP)



Education/training

DNV GL Academy



Product Compliance

bijv. producten in de gezondheidszorg, constructie, machine
richtlijn, pressure equipment directive (PED)



Persoonscertificatie:

Certificatie van Vakbekwaamheid, waaronder houding & gedrag
gerelateerd aan de uitoefening van een beroep

7

DNV GL © 2013

Private and confidential

19-11-2014
19 November, 2014

DNV GL ACCREDITATIE ISO-17024
(persoonscertificatie)


Accredidatie door de Raad voor Accreditatie (RvA) van een Certificatie
Instelling (CI).



Accreditatie op basis van juiste toepassing/naleving van de
accreditatienorm, onafhankelijkheid en zorgvuldigheid.



Aanwijzing van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegeneid voor
het in naam van de Minister verstrekken van certificaten aan de HVK per
1 juli 2014.
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Persoons certificatie: certificatie schema’s
DNV GL biedt een divers portfolio van
certificatie schema’s om
competenties, houding en gedrag van
de medewerkers te certificeren in vele
beroepen.

Certificatie schema’s:
We bieden momenteel
persoonscertificatie voor onder
meer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kraan machinisten
Lassers
Elektro technici
Makelaars
Asbest verwijderaars
Steigerbouwers
Professionele Coaches
Klinisch Radio Chemici
HRM professionals
Risico adviseurs
Hogere Veiligheidskundigen
Loopbaan professionals

Wat toetst DNV GL

 De samenhang tussen competenties, kerntaken en kennis zoals bepaald in het
certificatie schema.
 Daarnaast bijvoorbeeld:
– Bezit en geldigheid van onderliggende diploma’s
– Werkervaring
– Invulling Permanente Educatie door Certificaathouders
– Aanvullende certificatie voorwaarden.
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Aanmelden certificatie

 Aanmelden via een speciale portal op de DNV GL site:
http://www.dnvba.com/nl/certificatie/persoonscertificatie/Pages/hogereveiligeheidskundige.aspx
 Registreren: kies voor de eerste keer "Registreren" en vul uw gegevens in op het
formulier. Daarna kunt u inloggen met uw e mail adres en wachtwoord.
 Download via de portal DNV GL Veiligheidskundige de volgende documenten:
– Certificatie overeenkomst

– Initiële kerntaken competentie matrix
– Ontwikkel kerntaak competentie matrix
– Invulformat portfolio.
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Aanmelden certificatie
 Na invulling kunnen deze formulieren geupload worden. Hierbij moeten
bewijsstukken aangeleverd worden. Alles wat geupload moet worden vindt u op
de portal. Pas als uw portfolio compleet is kunt u de aanvraag certificatie indienen
 Het certificatie examen kan na het HVK examen gedaan worden, mits dit met
goed gevolg is afgelegd en aan alle andere certificatie voorwaarden is voldaan
 De beoordeling van de aangeleverde documenten en de mondelinge toetsing
gebeurt door twee inhoudelijk deskundige beoordelaars (examinatoren)
 De kosten voor certificering en her certificering bedragen € 890. Uw certificaat is
vijf jaar geldig. Na ongeveer 2,5 jaar vindt een tussentijdse toetsing plaats. Deze
is in de prijs inbegrepen.
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Invulformat portfolio: aangeven waar competenties beschreven
worden

Kerntaken

Algemene Competenties

A

H

I

J

Implementatievaardig
heden

Borgen en bewaken

☐
Blz:

G

Voorlichting, training
en instructie

☐
Blz.:

F

Onderzoek en analyse

☐
Blz.:

E

Ondernemen

☐
Blz.
:

D

Samenwerken,
verbinden en
integreren
Professioneel
handelen

19-11-2014

☐
Blz.:

C
Resultaatgericht
functioneren
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Adviesvaardigheden
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Verder ontwikkelen
van en in het vak.

Klantgericht handelen

1.

B

Beroepsspecifieke
Competenties

☐
Bl
z:

☐
Blz.
:

☐
Blz.:

☐
Blz.:

☐
Blz.:

“Safeguarding life, property
and the environment”
Suggesties/vragen?
david.scheele @dnvgl.com
+31 6 1019 5670

www.dnvgl.com

SAFER, SMARTER, GREENER
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