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Een certificaat om trots op te zijn 

Op verzoek van het Ministerie van SZW heeft Stichting BCD in twee stappen een nieuwe 

certificeringschema opgesteld. De eerste stap (in 2012) is gezet omdat het ministerie alle 

persoonscertificaten op een vergelijkbare manier vorm wil geven. Op initiatief van het Ministerie is 

daarvoor Stichting BCD opgericht. Deze stichting beheert het certificering schema’s voor 

arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen en A&O-ers. 

Door de beroepsverenigingen BA&O, NVvA en NVVK is deze stap van het Ministerie aangegrepen om te 

pleiten voor certificeringschema’s waarbij het certificaat een certificaat is om trots op te zijn. Met behulp 

van dit certificaat kun je anderen laten zien dat jij adviseert op basis van de meest recente inzichten, de 

stand van wetenschap en techniek. 

 

Een nieuwe certificatieschema 

In de eerste helft van 2014 is hard gewerkt aan nieuwe certificeringschema’s. Een belangrijke reden 

daarvoor was dat de Raad van Accreditatie kanttekeningen had gemaakt bij de uitvoerbaarheid van het 

schema 2012. Ook de certificerende instellingen liepen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden tegen 

een aantal knelpunten aan. Het belangrijkste knelpunt bleek ‘de ambitie’ te zijn die in het schema is 

opgenomen. Hiermee wordt bedoeld dat elke gecertificeerde aan het begin van zijn certificeringtraject 

moet aangeven op welk punt/punten zij/hij zich professioneel de komende periode wil ontwikkelen.  

Deze ontwikkelpunten moeten in ICT-overleg (ICT: Inter Collegiale Toetsing) periodiek geëvalueerd 

worden. Door de Raad is aangegeven dat een dergelijke ambitie moeilijk past in een certificeringschema. 

Kort gezegd is de redenering daarbij dat als je iets over vijf jaar beter doet dan je het nu doet en die 

verbetering ook noodzakelijk is, het niet zeker is dat je op dit moment dan voldoet aan de minimale 

certificatie-eisen. 

  

Waarom wil jij nu zeker jouw certificaat halen/houden 

Stichting BCD heeft in nauw overleg met de beroepsverenigingen een certificeringschema opgesteld dat 

iedere professional stimuleert om zijn/haar kennis actueel te houden. 

Belangrijk element hierin zijn het bijhouden van de stand van de wetenschap en techniek. 

Jouw eigen professionele ontwikkeling geef je samen met andere kerndeskundigen mede vorm in ICT. 

Samen werk je aan het bijhouden van jou kennis, vaardigheden en ambitie om de 

arbeidsomstandigheden in Nederland verder te verbeteren. 

 

Naar alle waarschijnlijkheid is dit schema op 1 april 2015 ingegaan. De precieze eisen kunnen daarom in 

deze sessie worden toegelicht. 

 


