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Criteria voor de aanwijzing van 
opleidingen tot arbeids- en 
organisatiedeskundige arbodienst 

8 april 1994 

De Minister van Solialc Zaken en 
Werkgelegenheid maakt hierbij bekend 
de door hem te hanh:ren critcri11 voor 
de aanwijzing van post-hoger onderwijs 
opleidingen op het gebied van de 
arbeids- en organisatiekunde in de 
arbodienst. Opleidingsinstellingen kun
nen hun opleidingsprogramma vanaf 1 
juli 1994 ter toetsing indienen bij het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werk
gelegenheid, Postbus 90804, 2509 LV 
's-Gra venhage. 
Voor de aanwijzing van opleidingen tot 
arbeids- en organisatiedeskundige in de 
arbodienst worden de navolgende crite
ria gehanteerd: 

1. Algemeen 
Instellingen verstrekken aan het Minis
terie van Sociale Zaken en Werkgele
genheid, gevraagd en ongevraagd, alle 
informatie die betrekking heeft op de 
opleiding die door de instelling wordt 
verzorgd. Indien meerdere instellingen 
betrokken zijn bij genoemd pro
gramma, dient het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid te 
worden geïnformeerd welke instelling 
eindverantwoordelijkheid draagt. Deze 
eindverantwoordelijkheid betreft de 
inhoud van de opleiding, alsmede de 
taken genoemd bij§§ Il, IV, Ven Vl. 
Instellingen stellen het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid tij
dig, op zijn minst 3 maanden tevoren, 
op de hoogte van voorgenomen wijzi
gingen met betrekking tot de inhoud 
van de cursus en het examen. 
Instellingen stellen één of meer daartoe 
door de Minister aangewezen personen 
en/of instellingen in de gelegenheid toe
zicht uit te oefenen op de opleiding en 
de examens. 

Z. Arbeidsi11ho11d- e11 organisatie 
2.1 Heeft kennis van gangbare metho
dieken v;1n op ;irhcidsinhoml en 
arbeidsorganisatie gerichte risico-inven
tarisaties en risico-ev:1luaties en kan 
deze toepassen. 
2.2 Is in staat de onder 2.1 genoemde 
methodieken aan te passen voor een 
specifieke arbeidssituatie en kan deze 
toepassen. 
2.3 Is in staat de uitkomsten van de 
onder 2. l en 2.2 genoemde inventarisa
ties en evaluaties te relateren aan 
gezondheidskundige klachten, alsmede 
aan gegevens over verzuim, verloop en 
WAO-intrede. 
2.4 Is in staat passende maatregelen te 
ontwerpen op het gebied van inhoud en 
organisatie van de arbeid en deze te 
implementeren. 
2.5 Is in staat de uitgevoerde maalregc
len te evalueren. 

3. Arbozorg en verzuimbeleid 
3.1 Is in staat te adviseren over het 
opzetten en implementeren van een 
arbozorgsysteem. 
3.2 Is in staal een arbozorgsysteem 
door te lic~ten met behulp van speci
fieke methodieken (o.a. audit). 
3.3 Is in staat te adviseren over de 
opzet en implementatie van verzuimbe
leid. 
3.4 Is in staal vanuit de invalshoek van 
de arbeids- en organisatiekunde indivi
duele verzuimbegeleiding te ondersteu
nen. 

4. Professionele competenties 
4.1. Heeft voldoende kennis van metho
den en technieken, alsmede vaardigheid 
in het doen van onderzoek. 
4.2. Heeft voldoende kennis en vaardig
heid mei betrekking tot projectmanage-
ment. 

VII. Bekendmaking 
Opleidingen die aan bovengenoemde 
criteria voldoen zullen worden bekend 
gemaakt in de Staatscourant. 

Toelichting 
Op grond van artikel 19 van de Arbo
wet moet een arbodienst over vol
doende persor.eel beschikken dat qua 
opleiding, ervaring en aantal in staat is 
11111 op de juiste wij7.c diensten Ic ver
rid11cn in hel kader van de bijstand 
aan de werkgever. Aan dit voorschrift 
is in artikel 2 van het Besluit arbodien
sten (Staatsblad 1993, 781J nadere 
invulling gegeven. Hierin wordt voorge
schreven dat iedere Arbodienst over 
tenminste één deskundige dient te 
beschikken op het terrein van de 
arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, de 
arbeidshygii!ne, de veiligheidskunde en 
de arbeids- er. organisatiekunde. 
In de Ministerii!le regeling deskundig
heidseisen Arbodiensten worden de 
opleidings- en ervaringseisen ten aan
zien van deze vier deskundigen gefor
muleerd . Voor wat betreft arbeids- en 
organisatiedeskundige geschiedt dit in 
artikel 4 van de regeling. In feite betreft 
het hier een overgangssituatie. De 
genoemde opleidingseis zal namelijk op 
1 januari 1998 worden vervangen door 
de eis dat de a&o-deskundige een kop
opleiding tot arbeidsdeskundige in de 
arbodienst met goed gevolg afgerond 
moet hebben. Dit vloeit voort uit het 
gegeven dat per 1 januari 1994 geen 
opleiding volledig voorzag in de voor 
de specifieke taakuitoefening van de 
arbeids- en t•rganisatiedeskundige beno
digde kennis. 
Onderhavige opleiding betreft een kop
opleiding, die volgt op een universitaire 
of hbo-opleiding op het gebied van 
arbeid en organisatie. Deze opleiding is 
te beschouwen als een noodzakelijk 
complement voor het functioneren van 
de betreffende deskundige binnen een 
arbodienst. De kopopleiding dient een 
samenhangend programma te omvat-
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len, waarbij de verschillende ontft.:rdclcn 
zijn toegespitst op de taakvervulling 
van de a&o-deskundige binnen de 
arbodienst. 
De taken van de arbeids- en organisa
tiedeskundige in de arbodienst betreffen 
arbeidsinhoud en organisatie, arbozorg 
en ziekteverzuimbeleid. Verder kunnen 
ook enkele algemene taken worden 
onderscheiden. Op basis van de 
NIA/NIPG-studie 'A&O-deskundige: 
tnken. kwalificaties. overgangsbeleid. 
opleiding' (1993) en overleg met 
belanghebbenden in het veld is de7.e 
taakslelling nader uitgewerkt en ver
taald in eindtermen van de opleiding 
tot a&o-deskundige in de arbodienst. 
De a&o-deskundige zal zich o.a. bezig
houden met de uitvoering en ondersteu
ning van risico-inventarisaties en risico
evaluaties en met de advisering over 
maatregelen ten behoeve van de verbe
tering van de arbeidsinhoud. Daarnaast 
met de advisering over en de ondersteu
ning van activiteiten gericht op de 
opzet, instandhouding en verbetering 
van een arbozorgsysteem en de 
ontwikkeling van een ziekte-verzuimbe
leid. Om deze taken adequaat te kun
nen vervullen dient de a&o-deskundige 
niet alleen te beschikken over grondige 
kennis van genoemde gebieden maar 
zal hij ook vaardigheden moeten heb
ben op het gebied van project-manage
mcnl, advisering en communicatie. 
Deze vaardigheden zijn ook vun belang 
voor de taakvervulling van de a&o-des
kundige binnen de arbodienst. Dit van
wege de samenwerking met andere des
kundigen en, in grotere arbodiensten, 
de ondersteuning van uitvoerend mede
werkers. 
Zoals is vastgesteld betreft de opleiding 
101 arbeids- en organisatiekunde in de 
arbodienst een post-academische of 
post-hbo-opleiding. Op basis van de 
door de a&o-deskundige te verrichten 
taken is de vooropleidingseis nader 
gepreciseerd: een h.b.o.- dan wel uni
versitaire opleiding waarin voldoende 

a;111Jacht is ""'litL"\.oJ uun sociuul-welcn
schappelijke vraagstukken rond arbeid 
in een organisatorische context. Vol
doende aandacht is op basis van de 
hierboven genoemde NIA/NIPG-studie 
vertaald in 74 studiepunten (=studiewe
ken van 40 uur). Personen die een uni
versitaire opleiding psychologie (arbeid 
en organisatie), sociologie (arbeid en 
organisatie), personeelswetenschappen 
dan wel een hbo-opleiding personeel en 
arbeid mei succes gevolgd hebben vol
doen in ieder geval aan deze opleidings
eis. 
Een combinulie van opleiding en rele
vante werkwerkervaring, die qua ken
nisniveau gelijk gesteld kan worden aan 
de voorgeschreven vooropleiding, biedt 
ook de mogelijkheid toegelaten te wor· 
den tot de kopopleiding. De opleidings
instellingen bepalen zelf of personen al 
dan niet voldoen aan de genoemde 
vooropleidingseis, dan wel aan een 
combinatie van opleiding en ervaring. 
De beoordeling van personen geschiedt 
door een toelatingscommissie die door 
de opleidingsinstelling is benoemd. 
Aangegeven is dat de studielast ver
deeld dient te zijn over de onderdelen 
algemeen, arbeidsinhoud en organisatie, 
arbozorg en verzuimbeleid, professio
nele competenties en stage ( + verslag). 
De bij professionele competenties 
genoemde kenniselementen en vaardig
heden dienen bij voorkeur op geïnte· 
greerde wijze mei andere delen van het 
opleidingsprogramma worden behan
deld. 
Naar verwachting zal de beoordeling 
van de opleidingsprogramma's binnen 
drie maanden na indiening plaatsvin
den. Indien de opleiding voldoet aan de 
hiertoe geformuleerde criteria wordt 
hiervan melding gemaakt in de Staats
courant. 

De Minister 1•an Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, 
B. de Vries. 

ll. Curriculum 
1. Het curriculum van de opleiding 
dient op te leiden tot de eindtermen die 
in § 111 zijn gesteld. 

4.3. Is in staat te adviseren aan de ver
schillende bij arbeidsomstandigheden 
betrokken groepen binnen een bedrijf. 
4.4. Heeft vaardigheid om met andere 
deskundigen samen te werken. 

Verkorte balans per 9 mei 1994 van 

4.5. I:: in staat inhoudelijk leiding Ic 
scven aan andere arbodienstmedewer
kerfl!ie taken vervullen op' het gebied 
arbeid en organisatie. 

2. Tot de oplektmg worden pcnvut.u 
toeselaten die een h.b.o.-dan wel uni
versitaire opleiding hebben afgerond 
waarin voldoende aandacht is besteed 
aan sociaal-we1enschappelijke vraag
stukken rond menselijke arbeid in een 
organisatorische context. 
3. Tot de opleiding kunnen ook perso
nen worden toegelaten, die beschikken 
over een combinatie van relevante 
werkervaring en opléiding, die qua ken
nisniveau vergelijkbaar is met de oplei
dingseis zoals verwoord onder 2. 

· 4.6. Is in staat de grenzen van eigen 
kennis en kunde aan te geven door tij
dig door te verwijzen. 
4. 7. Is in staat zorg te dragen voor de 
eigen kwaliteit(scontrolc) en de verdere 
professionalisering. 

IV. Examen 
De toetsing van de eindtermen, zoals 
beschreven in § 111 dient plaats te vin
den door middel van een examen. Dit 
examen dient te voldoen aan de vol
gende eisen: 

4. De instelling benoemt een toela
tingscommissie. Deze commissie toetst 
personen op basis van de onder 2 en 3 
geformuleerde eisen en legt het resul
taat hiervan schriftelijk vast. 
5. De instelling van wie de opleiding 
uitgaat draagt er zorg voor dat de 
opleiding inhoudelijk is aangepast aan 
de stand van de wetenschap en tech
niek. 
6. De opleiding omvat een samenhan
gend programma. 
7. De opleiding heeft een minimale 
omvang van 25 studiepunten c.q. 1000 
studiebelastinguren, te verdelen over de 
volgende onderdelen: 
- algemene kennis en vaardigheden, 2 
studiepunten; 
- arbeidsinhoud en organisatie, 5 stu
diepunten; 
- arbozorg en verzuimbeleid, 7 studie
punten; 
- professionele competenties, S studie
punten; 
- stage + verslag, 6 studiepunten. 
8. De stageperiode dient gericht te zijn 
op het verwerven van professionele 
competentie via een welomschreven 
project op minimaal één van de in § 
lil, onder 2 en 3 genoemde expertise
gebieden en dient doorgebracht te wor
den bij een gecertificeerde arbodienst, 
dan wel tol 1 januari 1998 bij een arbo
dienst, bedrijfsgezondheidsdienst, perso
neelsdienst of een hieraan gelijk te stel
len organisatie. 

Ill. Eindtermen 
De persoon die met succes bet examen 
heeft afgelegd beschikt over de hieron· 
der te noemen kennis en vaardigheden: 

1. Algemeen 
l. l. Beheerst relevante wetgeving op 
bet gebied van arbeidsomstandigheden. 
1.2. Kent op hoofdlijnen de sociale ver
zekeringswetgeving. 
1.3. Kent het werkterrein van de ver
schillende disciplines op het gebied van 
veiligheid en gezondheid en hun speci
fieke bijdrage aan de zorg voor arbeids
omstandigheden. 

l. Het examen geschiedt door of onder 
toezicht van een door de opleidingsin
stelling in te stellen examencommissie. 
2. Tot de taken van de examencommis
sie behoren: 
a. het vaststellen van de opgaven voor 
het examen; 
b. het vaststellen van de beoordelings
normen; 
c. het bepalen van de uitslag van het 
examen. 
3. Door de opleidingsinstelling wordt 
een examenreglement vastgesteld. Een 
copie van het geldende reglement wordt 
verstrekt aan het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. Het exa
menreglement .bevat in ieder geval: 
a. de samenstelling van de examencom
missie; 
b. de duur en de wijze van examineren; 
c. de maatregelen indien onregelmatig
heden worden geconstateerd; 
d. de beoordelingsnormen; 
e. de wijze waarop de cursist in kennis 
wordt gesteld omtrent de uitslag van 
het examen; 
f. de mogelijkheid voor de cursist om in 
beroep te gaan tegen de beoordeling 
van het resultaat van het examen, tegen 
ontzegging van deelname aan het exa
men en tegen het ongeldig verklaren 
van het examen. 

V. Getuigschrift 
De instelling overhandigt de cursist die 
het examen met goed gevolg heeft afge
legd, een op naam gesteld getuigschrift, 
getekend' door twee leden van de exa
mencommissie. 

VJ. Registratie 
De instelling voert een behoorlijke 
administratie waarin tenminste de exa
menopgaven en de beoordeling van 
elke cursist worden opgenomen, als
mede de datum van afgifte van bet 
getuigschrift. Deze gegevens dienen ten
minste S jaar bewaard te blijven. 
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Actin 

Goud en goudvorderingen 

Bijzondere trckkinprcchten 
llaetYC1ranchcpcuitie 
Lcnin1cn 
Vorderingen op het IMP 

Ecu·te1ocden 
Ecu-•ordcrin1cn ubY inrc"cnric1 
Vorderingen op het EMI 

. lna:nctcncn 
Nicr·inpzercnm 

Vorderingen en waardepapieren in 
buitenlandse geldsoorten 

Voonchouca ia rekcain1-counnt 
Belcaiosen 
Wurdepapierca door de Bonk p:•ocbt 
Vordcrin1cn op nlct·in1cactcnca 
Vorderingen c:n waardepapieren in guldens 

Beleggingen van kapitaal c:n reserves 

Divc:ne rekeningen 

Totulacdn 

14.709 

1.110 
2.201 

3.331 

11.711 

17.785 

40.338 

• • 703 
2.tl7 

0 

7.870 

2.572 

4.349 

I0.714 

Venchil 
tov 
:&"j-1994 

-2 
-11 

-18 

-27 

-27 

-· 
-11 

· H3 
-H 

-D 

- 571 

+I 

-33 

-HZ 

Opsanukt ~ anikelJJ ".,.de Banltwct 1,41 en anrccokomstÎJ bet ltoain•lii• 
bnluit Yaa u december'"' ar. ,,.01°'11 tStaatscourant '"'' •Ja). 

Percentase aoud en dcvieam (Konia•Hi• besluit nn •7 juai '"'· Stursblacl JJ7, en 
lu111eliJï snrii1i1d bij Konin•lii• besluit YID ''december,",, S1u11blad J7'): 16a. 
Mutatie ten opzichte van .a mei '''": + a. 

Goud· en netto deYiczcavoonaad: 76.007. 
Mutatie ten opzlcllt~ Yan a mei '"4' + d . 

De: directie: van De: Nc:dc:rlandschc: Bank NV 

A. Szûz, F1. Pmitûnt 
J. Koning, Dir«k•r-secrrtttris 

Bankbiljetten in omloop 

'1 &iib 1ch1dti11 
Aadcre însuctcncn 
Nic1-in1czc1cncn 
Verplichtingen in rekening-courant 
in guldens 

ltasrcscrw~rc•cnin1cn 
Bankccnificatcn 
Overige: vc:rplichtingc:n in guldens 

ln1czctcncn 
Nict·ia1cacrcncn 
Verplichtingen in buitenlandse: geldsoorten 

Verplichtingen aan hel EMI 

Vc:rplichtingc:n aan het IMP 

Tegenwaarde: toc:gc:wc:zc:n bijzondere: 
trekkingsrechten in het IMF 

Waardc:ringsvc:rschillen goud c:n deviezen 

Hc:rwaardc:ringsrc:kc:ning 

Kapitaal en reserves 

Divene rekeningen . 

Totul passiva 

37.517 

8.IH 
IUI 

" 
9.3117 

17.811 
1.•11 

19.423 

Ut 

" 217 

1.399 

17.927 

1107 

.2.172 

1.721 

I0.714 

Vcr:chi! 
tov 
:&"j-1994 

+3 

·•· _, 

-Ie 

-1 

-1 : 

-f 

Voor de harnnnpcriode lopcade Yin., april 1011J mei •ff4 is bet buis• 
pcrccntas;c w1111c11cld op <f,10, hc11ccn YOOr alle deelnemen te zamn uitkoan op 
/•HU,• mifiom. 
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