
Oplegger bij wijzigingen Certificatieschema's DIA en ADK

Inleiding

De invoering van PE voor DIA en ADK betekent een aanpassingen beide
persoonscertificatieschema’s. In dit document zijn de wijzigingen die in beide schema’s zijn
aangebracht toegelicht en welke onderliggende keuzes of afwegingen zijn gemaakt of gemaakt
dienen te worden.

Certificatieschema DIA

Verwezen wordt naar het aangepast DIA schema, waarin geel gemarkeerd de wijzigingen zijn
aangegeven.

Artikel 4 Hercertificatie
In het bestaande schema is het doen van examen het enige middel om te hercertificeren. De
essentie van PE is dat er jaarlijks aan opleiding wordt gedaan. In dit artikel is de mogelijkheid tot
hercertificatie middels PE opgenomen.

Lid 1
In lid 1 is de bepaling opgenomen van het totale aantal PE punten en jaarlijks minimaal aantal te
behalen PE punten en een verdeling over categorieën.
Voor het bepalen van het totaal aantal punten zijn de volgende overwegingen gehanteerd:

 1 PE punt is een equivalent van tijdsbesteding en het soort PE activiteit. Een opleiding is
bijvoorbeeld 1 PE punt per lesuur en voor een congres is dit 1 PE punt voor 2 deelname
uren;

 Voor DIA is gekeken naar de huidige tijdsbelasting voor opleiding en examen is en om de
tijdsbelasting gelijk te houden is daarmee gekozen voor 24 PE punten te behalen in 3 jaar;

 Het staat de certificaathouder niet helemaal vrij om keuzes te maken in het PE aanbod.
Gedurende de totale opleiding is van belang dat dat de eind- en toetstermen van het
beroepsprofiel in voldoende mate behandeld worden. Van elke PE activiteit die wordt
aangeboden is op voorhand bij erkenning bepaald welke eind- en toetstermen deze
activiteit afdekt en is een categorie aangeduid. De certificaathouder kan in het PE aanbod
dus zien welk PE aanbod er is, tot welke categorie deze behoort en hoeveel PE punten dit
zijn.

Lid 2
Om het kenmerk van “permanente educatie” vorm te geven en te voorkomen dat personen in het
laatste jaar de meeste punten gaan halen is in lid 2 een bepaling opgenomen dat jaarlijks een
minimum aantal PE punten behaald dient te zijn. Om de kandidaat enige ruimte te geven om
jaarlijks de PE punten te verdelen is een minimum gesteld op 6 PE punten per jaar. Totaal moeten er
in 3 jaar dus 24 PE punten behaald worden, maar jaarlijks minimaal 6.
Tevens is aangegeven dat de ingangsdatum van het certificaat de dag is waarop de periode van de
PE verplichting ingaat. Dit is van belang i.v.m. de eis dat jaarlijks een minimum aantal PE punten
behaald moet worden.

Lid 3
In lid 3 is de wijze van beoordeling opgenomen. Nu geen examen wordt gedaan, dient de CI te
kunnen vaststellen of een nieuw certificaat kan worden verstrekt op basis van het aantal behaalde PE



punten. Er wordt verwezen naar een reglement waarin is vastgelegd hoe de kandidaat geldige PE
punten kan behalen en welke spelregels gelden. Door verwijzing naar dit reglement is dit onderdeel
van het certificatieschema. Dit reglement PE is gedefinieerd in de Definities.

Lid 4
In lid 4 is een termijn van minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden opgenomen die geldt
voordat het certificaat de certificaathouder verloopt. Dit geeft de CI’s de ruimte om vast te stellen of
de PE punten zijn behaald en voor de kandidaat om bij vragen of discussiepunten voldoende tijd te
hebben deze af te handelen.

Artikel 15 Entreecriteria

Of dit artikel een aanpassing behoeft hangt af van een keuze die gemaakt dient te worden.
De vraag is of PE de enige optie is tot hercertificering of dat examinering ook nog steeds een optie
is. Er zijn 4 opties overwogen:

1. PE is de enige optie tot hercertificering. Om te voorkomen dat de DIA toch opnieuw
examen gaat doen om zijn certificaat te behouden is lid e toegevoegd in het schema. Hierin
wordt als entreecriterium gesteld dat de aanvrager van het certificaat de laatste 12 maanden
niet in het bezit is geweest van een geldig certificaat.

2. Naast PE is er eveneens de optie op examen te doen zoals in het huidige systeem.
3. Een variant op optie 2, maar dan de toevoeging dat in het examen ook getoetst wordt op

de actualiteit. Dan is het examen voor hercertificatie niet gelijk aan een initieel examen,
maar bevat extra componenten om te toetsen of de kennis up-to-date is.

4. Een andere variant op optie 2, maar het staat dan niet vrij om altijd examen te doen. Er
wordt dan een extra voorwaarde opgenomen dat er wel een minimaal aantal van 12 PE
punten moet zijn behaald.

Het voordeel van optie 1 is dat de deelname aan PE gemaximaliseerd is. Er is voor de
certificaathouder dan geen alternatief pad. Als de PE punten niet worden gehaald kan niet alsnog
examen worden gedaan. Het nadeel is dat als dat gebeurt je dan ook gelijk 12 maanden je beroep
niet meer kunt uitoefenen. En de vraag is of dat juridisch standhoudt. De werkgroep DIA heeft de
voorkeur voor deze optie.
Optie 2 geeft de certificaathouder de keuze en flexibiliteit. Nadeel is hier juist dat minder
certificaathouders deelnemen aan PE en als het volume te laag is kan dat betekenen dat PE
aanbieders vanwege economische redenen niet meer gaan aanbieden.
Optie 3 maakt het examen voor hercertificatie mogelijk minder aantrekkelijk dan PE en heeft tevens
als voordeel dat dit examen anders is dan het initieel examen en de persoon toetst op kennis van de
actualiteit. Tegelijk ondergraaft dat ook weer deelname aan PE, omdat zo de persoon ook bijblijft in
kennis.
Optie 4 heeft het voordeel er geen impliciete keuze gemaakt kan worden om geen PE te doen en te
kiezen voor een examen. En tevens dat als men niet kan voldoen aan de gestelde minimale 6 PE
punten per jaar dat er toch als alternatief examen gedaan kan worden. En zonder dat men dan 12
maanden lang geen examen mag doen.

De werkkamer adviseert het CCvD optie 4 met als argumentatie dat:
 Optie 1 wel erg stelling is. Dan zou een persoon een jaar lang zijn beroep niet kunnen

uitoefenen.
 PE wel de lijn zou moeten zijn en examen alleen een middel indien er omstandigheden zijn

wanneer de certificaathouder het niet lukt om aan de gestelde minimum eisen te voldoen.
Tevens is PE voor de PE aanbieders alleen interessant als iedereen hieraan deelneemt.



 De werkkamer adviseert wel om toe te voegen dag er ook minimaal 6 PE punten paar jaar
behaald moeten worden in de categorie Actualiteit, zodat de certificaathouder wel op de
hoogte is van ontwikkelingen.

Artikel 22 Overgangsbepalingen

Dit artikel geeft aan hoe wordt omgegaan met personen die bij ingang van het schema reeds een
certificaat hebben en met PE starten.
Hierbij zijn de volgende overwegingen meegenomen:

 Er dient voldoende tijd te zijn om bij een nog korte resterende looptijd nog PE punten te
behalen. Iemand waarbij het certificaat zeg na 3 maanden verloopt moet in die korte tijd dan
zijn PE punten halen. Dan is ook de vraag welk aanbod op dat moment nog beschikbaar is.
Bij een nog korte resterende looptijd is er derhalve voor gekozen dat deze personen nog
het reguliere examen moeten doen. (lid 2)

 Als in 3 jaar 24 PE punten behaald moeten worden zou je kunnen zeggen dat als een
certificaat over 1 jaar verloopt dat deze persoon dan 8 punten zou moeten halen. Hier treedt
echter een onevenwichtigheid op. Iemand die regulier examen doet wordt getoetst op de
volledige toetsmatrijs. Deze persoon zou dan binnen PE met 8 punten voldoen aan de eisen,
terwijl dan slechts een beperkt deel van de toetstermen aanbod is gekomen. In de staffels in
lid 1 is er derhalve voor gekozen verhoudingsgewijs meer PE punten te behalen in relatie tot
de looptijd. Iemand met een resterende looptijd van 1 jaar dient dus 12 punten te behalen.

 In artikel 4 lid 1 is bepaald dat gedurende de 3 jaar punten behaald dienen te worden in de
categorieën zoals aangegeven in bijlage 3. Tevens is in lid 2 van artikel 4 een minimum
aantal punten per jaar bepaald. Als in de overgangsbepaling sprake is van een kleiner aantal
te behalen PE punten dan is het voor de hand liggend dat de punten in bijlage 3 en artikel 4
lid 2 naar rato dienen te worden behaald. Dus een persoon waarbij het certificaat nog 26
maanden geldig is dient dan conform lid 1 nog 20 punten te behalen. De aantallen per
categorie uit bijlage 3 worden dan 20/24-ste en afgerond naar boven 7 punten per categorie
en minimaal 5 PE punten per jaar.

 En indien de certificaathouder valt in een staffel zoals in lid 1 is bepaald, maar dit minimum
aantal bepaalde punten niet behaald geldt ook het entreectriterium en mag deze alsnog
examen doen, maar wel indien het naar rato gestelde minimum wel is behaald. Dit is in lid 4
opgenomen.

Certificatieschema ADK

Artikel 4 Hercertificatie
Hier is eenzelfde wijziging opgenomen als in het DIA schema. Met dien verstande dat PE nu alleen
nog wordt ingevoerd voor ADK categorie I. Deze is voor Toezicht en Handhaving en dan met name
voor inspecteurs van Omgevingsdiensten. Voor ADK zijn 5 verschillende modules afhankelijk van de
doelgroep. In artikel 5 zijn deze aangegeven.

In artikel 4 is er onderscheid gemaakt tussen ADK categorie I, waarvoor dezelfde bepalingen gelden
als in het DIA schema en ADK categorie II t/m V waarvoor hercertificatie middels het examen
plaatsvindt. Dit zijn dezelfde bepalingen als in het huidige ADK schema waar hercertificatie altijd
middels examen plaatsvindt.

Artikel 18 Overgangsbepalingen
Ook hier is eenzelfde systematiek opgenomen als in het DIA schema. Daarnaast is een lid 4
toegevoegd om instroom mogelijk te maken voor personen die in het verleden een diploma ADK



behaald hebben of een recent verlopen ADK certificaat hebben. Om de instroom aantrekkelijker te
maken is de regulier eis om initieel examen te doen hier niet van toepassing. Wel ervan uitgaan dat
de persoon aantoonbaar werkzaam is geweest in de sector en daar ervaring in heeft.
Aan deze instroom is wel een periode van 3 maanden gekoppeld om deze personen een termijn te
geven waarin ze een besluit moeten nemen om in te stromen. Na het behalen van PE punten en de
daaraan gestelde eisen ontvangen deze personen dan een ADK I certificaat.
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