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Gestructureerd puntensysteem voor hercertificering op niveau 3 
 

 
De kandidaat dient voor hercertificering een minimum aantal van 70 punten te halen gedurende de 
5 jaar geldigheid van zijn certificaat. Daarnaast geldt dat er maximaal 25 punten per jaar kunnen 
worden toegekend. 
 

Onderdeel 
(ref ISO 
9712:2012 
Annex C) 

activiteit toe te kennen 
punten per 
onderdeel  
(of functie) 
 

maximum- 
aantal punten 
per jaar d 

maximum- 
aantal punten 
per vijf jaar per 
onderdeel 

criteria voor toekenning en 
onderbouwing 

1. Deelname aan seminars, symposia, 
conferenties en/of cursussen gerelateerd 
aan NDO 

1 per dag. 3 8a bewijs van deelname +  kopie 
programma, presentielijsten, diploma’s 
of getuigschriften, verklaring 
beroepsvereniging e.d. 

2.1, 3.1, 4.1 Deelname aan NDO-commissies en –
werkgroepen; 
Deelname aan NDO gerelateerde 
werkgroepen 

1 per dag. 11 20 a presentielijsten,  
verslagleggingen. 

2.2, 3.2, 4.2 Voorzitter NDO-commissies en –
werkgroepen; 
Voorzitter NDO gerelateerde 
werkgroepen 

1 per dag. 11 20 a bewijs van aanstelling, presentielijsten, 
verslagleggingen. (niet tevens bij 
onderdeel 2.1, 3.1 of 4.1 claimen) 

5.1, 5.2 Technische of wetenschappelijke 
publicaties en lezingen over NDO 

3 12 30 b Eerste pagina's van de presentatie titel, 
inhoudsopgave en techniek waarop het 
betrekking heeft. 

5.3 Research  3 6 15 b Publicatie van artikelen / Eerste pagina's 
zijn voldoende, Titel, naam auteur(s), 
datum, naam vakblad of forum, korte 
omschrijving/samenvatting.  
 
Deelname HOIS Trails /validatie / KINT 
bewijs van deelname en beschrijven 
onderzoek en eigen rol. (Joint Industry 
Project). 

6. Docent NDO-opleiding (per 2 uur),  
examinator praktijkexamens (per 
examen)  

1 10 30 b Overzicht (presentielijsten) van gegeven 

opleidingen, afgenomen examens; 

7.1 Werkzaamheden voor een NDO bedrijf, 
NDO-opleiding/Examination Centre; 
Ontwikkelen cursusmateriaal; 
Toezicht houden op NDO-activiteiten;  
Autoriseren NDO-procedures en –
rapporten;  
Coördineren NDO-projecten en -‘turn-
arounds’  

10 10 40 c Omschrijven werkzaamheden verdeeld 
over het tijdvak en met 
documentnummers van de 
verslaglegging. 
 
Audits: 
Auditverslag of bevestigingsmail van de 
actiepunten/verbeterpunten. 

7.2 Discussies met opdrachtgevers over 
NDO-geschillen 

1 5 15 c opsomming van activiteiten met voor elk 
jaar enkele documenten ter 
onderbouwing (e-mail / notities).   

7.3 Ontwikkelen van NDO toepassingen 
(Applications) 

1 5 15 c Omschrijving van het onderzoek en 
bewijs van deelname. 
Publicatie van artikelen / Eerste pagina's 
zijn voldoende, Titel, naam auteur(s), 
datum, naam vakblad of forum, korte 
omschrijving/samenvatting.  
Deelname HOIS Trails /validatie / KINT 
bewijs van deelname en beschrijven 
onderzoek en eigen rol. (Joint Industry 
Project) 

      

 
 
a) maximum aantal punten voor onderdelen 1 t/m 4: 20;  
b) maximum aantal punten voor onderdelen 5 en 6: 30; 
c) maximum aantal punten voor onderdeel 7: 50; onderdeel 7 is methode gerelateerd; 
d) maximum aantal punten voor alle onderdelen per jaar: 25.  
 


