
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREVENTIEMEDEWERKER 
Men moet tenminste 12 punten 
verantwoorden over de twaalf 
kalendermaanden voorafgaand aan  
uw aanvraag. Deze kunnen behaald 
worden uit de volgende gebieden: 
 

• Werkzaamheidseis: men moet via een 
door de werkgever getekende 
verklaring aantonen dat men in die 
twaalf maanden(gem. 5 uur p/w) als 
preventiemedewerker werkzaam is 
geweest. Verplicht, 6 punten. 

 
• Onderhoud aan kennis: o.a. congressen, 

cursussen op de kerngebieden. Door de 
CI wordt getoetst of het gevolgde 
voldoet aan de eisen. Niet verplicht, 
maximaal 6 punten in 12 maanden; 0,5 
punt per dagdeel. 

 
• Bijdragen aan vakontwikkeling: 

(maximaal 3 punten):  
- 2 punten: Bestuurslidmaatschap van de 

BVAA 
- 1 punt: lidmaatschap van 

adviescommissies van de overheid;  
commissies van besturen van 
beroepsverenigingen; lid van de 
redactie van wetenschappelijke- en 
vaktijdschriften; besturen van andere 
beroepsverenigingen; lidmaatschap van 
kennis- en beroepsinstrumentarium- 

- ontwikkelingsinstituten. 
 

• Presentaties: men moet aan kunnen 
tonen dat de presentatie ook 
daadwerkelijk is gegeven op het gebied 
van ARBO gerelateerde zaken. 1 punt 
per presentatie, maximaal 2 punten. 

 
• Publicaties: middels een exemplaar 

van het blad moet dit worden overlegd. 
Maximaal 1 punt. 

 
• Docentschap, stagebegeleider of 

begeleider van afstudeerstudenten: 
werkzaamheden moeten middels een 
originele verklaring van de 
onderwijsinstelling worden overlegd. 
Maximaal 1 punt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARBOCOÖRDINATOR 
Men moet tenminste 15 punten 
verantwoorden over de afgelopen 3 jaar 
voorafgaand aan uw aanvraag. Deze 
kunnen behaald worden uit de 
volgende gebieden: 
 

• Werkzaamheidseis: men moet via een 
door de werkgever getekende 
verklaring aantonen dat men de 
afgelopen drie jaar (gem. 16 uur p/w) 
als arbocoördinator werkzaam is 
geweest. Verplicht, 2 punten per jaar. 

 
• Collegiale feedback: aantoonbare 

samenwerking met beroepscollegae. 
Verplicht, 1 punt per samenwerking. 
Maximaal 2 punten per jaar. 

  
• Onderhoud aan kennis: o.a. congressen, 

cursussen op de kerngebieden. Door de 
CI wordt getoetst of het gevolgde 
voldoet aan de eisen. Niet verplicht, 
maximaal 2 punten per jaar; 0,5 punt 
per dagdeel. 

 
• Bijdragen aan vakontwikkeling: 

(maximaal 3 punten per jaar):  
- 2 punten: Bestuurslidmaatschap van de 

BVAA 
- 1 punt: lidmaatschap van 

adviescommissies van de overheid;  
commissies van besturen van 
beroepsverenigingen; lid van de 
redactie van wetenschappelijke- en 
vaktijdschriften; besturen van andere 
beroepsverenigingen; lidmaatschap van 
kennis- en beroepsinstrumentarium- 
ontwikkelingsinstituten. 

 
• Presentaties: men moet aan kunnen 

tonen dat de presentatie ook 
daadwerkelijk is gegeven op het gebied 
van ARBO gerelateerde zaken. 1 punt 
per presentatie, maximaal 2 punten per 
jaar. 

 
• Publicaties: middels een exemplaar 

van het blad moet dit worden overlegd. 
Maximaal 1 punt per jaar. 

 
• Docentschap, stagebegeleider of 

begeleider van afstudeerstudenten: 
werkzaamheden moeten middels een 
originele verklaring van de 
onderwijsinstelling worden overlegd. 
Maximaal 1 punt per jaar. 

Overgangsregeling Preventiemedewerker en 
Arbocoördinator 
 
 

 
 
 
 

Januari 2011 

Kiwa Nederland B.V. 

Stationspark 45 

4462 DZ GOES 

 

Telefoon 0113 25 34 34 

Fax            0113 25 36 22 

of        educatie@kiwa.nl 

 
 
Het is mogelijk om 
gebruik te maken 
van de 
overgangsregeling 
om zodoende in 
aanmerking te 
komen voor het 
desbetreffende 
certificaat. Men 
moet dan voldoen 
aan de 
voorwaarden die 
hiernaast staan 
vermeld. 
 
Voor meer 
informatie over dit 
onderwerp zie 
gegevens 
hieronder. 

mailto:educatie@kiwa.nl

