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eisen voor initiële certificering en registratie (‘’entree-eis’’)

Geachte lezer van dit bericht,
Inleiding
Aangezien een aantal arbeidsdeskundigen ons benaderd heeft met een vraag over de entreeeisen voor certificering en registratie willen wij graag duidelijkheid geven over verleden, heden en
toekomst.
Verleden
 Certificering en registratie kenden beiden de eis van HBO-diploma aangevuld met de AD
opleiding
 Ten aanzien van certificering. Op de eis van een HBO-diploma waren diverse alternatieven
mogelijk. Dit stond in de regeling SAD (certificering) versie 5, blz. 8. Hierin werden een aantal
opleidingen met naam genoemd en stonden de voorwaarden genoemd voor alternatieven.
Hobéon SKO controleerde zelf of aan de eis van een HBO-diploma of aan één van de
alternatieven voldaan werd
 Ten aanzien van registratie. SRA heeft in de gedragscode oktober 2010 de eis opgenomen
van een HBO-diploma (artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement). Destijds is er ruim
aandacht gegeven aan de code, het huis, de statuten en reglementen zoals die per 1 oktober
2010 zouden gaan gelden. Er is op 1 oktober 2010 een congres aan het geheel gewijd, de
site van SRA is aangepast en geactualiseerd. Ten aanzien van deze eis heeft de Raad van
Toezicht SRA uitspraak gedaan (Uitspraak van Raad van Toezicht op 14 juli 2012, Uitspraak
12-03). Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van Toezicht (waarbij aan de orde
was dat een kandidaat is geweigerd voor het register, omdat hij alleen over een MBOdiploma beschikt) is deze uitspraak direct geplaatst op de site. Er zijn toen brieven gestuurd
naar alle opleidingsinstituten om er nogmaals op te wijzen wat de vooropleidingseis is en er
werd ook aandacht aan besteed in de Aanr‘ader
Heden
SRA (zelfstandige stichting) is verantwoordelijk voor de gedragscode en de eisen die aan
registratie gesteld worden. Het College van Deskundigen (waaraan NVvA en SRA
deelnemen)/HSKO zijn verantwoordelijk voor schema certificering en eisen die daaraan gesteld
worden.



Eis SRA voor registratie is HBO-diploma en AD opleiding
Eis certificering is een HBO werk- en denkniveau. Dit kan aangetoond worden door:
o Een HBO-diploma
o Een EVC betreffende een HBO-opleiding
o Een assessment dat HBO werk- en denkniveau aantoont

Toekomst, zoals wij die nu zien
 NVVA en SRA zijn bezig om het huis van professionalisering (voor de certificering nieuwe
stijl) om te bouwen en om tot een scheiding te komen van de norm en uitvoering voor wat
betreft de certificering
 De verantwoordelijkheid voor de gedragscode ligt bij SRA (zelfstandige stichting)
 De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling norm voor certificering ligt straks bij NVVA (de
ALV) en de stakeholders (in het College van Belanghebbenden)
 De norm begint bij het rapport CADO (als bijlage bijgevoegd)
 De nadere invulling van CADO als opstap tot de norm is bezig. Een eerste oplevering zal op
de ALV van juni 2013 plaatsvinden
 NVVA en SRA streven er naar gelijkluidende eisen te hanteren. Besluit daarover zal bij de
vaststelling van de norm dus nog genomen worden
Advies
Ons advies aan iedere cursist (arbeidsdeskundige in opleiding) is om op dit moment bij aanvang
van de opleiding over een HBO-diploma te beschikken.
Ons advies is dat de opleidingsinstituten bovenstaand advies uitdragen aan de potentiële
cursisten. Dat zorgt er voor dat er later nooit onduidelijkheid over kan bestaan.
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