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Gestructureerd puntensysteem voor verlenging niveau 2, Tabel C2 
 
Onderdeel 
(ref ISO 
9712:2021 
table C.1 

activiteit toe te kennen 
punten per 
onderdeel 

maximum- 
aantal punten 
per jaar a) 

maximum- 
aantal punten 
per vijf jaar a) 
per onderdeel 

criteria voor toekenning en 
onderbouwing 

 Deel A     

1. Uitvoeren NDO werkzaamheden) 2 per dag 25 95 Verklaring(en) van andere 
certificaathouders over door de 
kandidaat uitgevoerde NDO 
werkzaamheden met vermelding 
periode; 
Verklaringen van werkgever; 
Functiebeschrijving; 
Bevestiging van autorisatie door 
werkgever; 
Overzicht van NDO rapporten (incl data 
onderzoek); 
NDO rapporten (voorbladen) waarin 
kandidaat wordt vermeld 

2. Deelname aan methode gerelateerde 
theoretische cursus/opleiding 

1 per dag 5 15 Getuigschrift en/of 
aanwezigheidsregistratie 

3. Deelname aan methode gerelateerde 
praktijkcursus/opleiding 

2 per dag 10 25 Getuigschrift en/of 
aanwezigheidsregistratie 

4. Cursus theorie of praktijk geven, methode 
gerelateerd 

1 per dag 15 75 Overzicht (presentielijsten) van gegeven 
opleiding met vermelding van de 
methode en behandelde onderwerpen 

5. Deelname aan NDO Research of 
ontwikkelen NDO toepassingen 

1 per week 15 60 Korte omschrijving/samenvatting van 
activiteiten en de eigen bijdrage inclusief 
de eerste pagina’s van de publicatie van 
de artikelen, Titel, naam auteur(s), 
datum, naam vakblad of forum. 
Deelname HOIS Trails /validatie / KINT 
bewijs van deelname en beschrijven 
onderzoek en eigen rol. (Joint Industry 
Project) 

 Deel B     

6. Medewerking aan Technische of 
wetenschappelijke publicatie of lezing 
gerelateerd aan de methode of techniek 

1 per dag 2 10 Eerste pagina's van de 
presentatie/publicatie, inhoudsopgave 
en methode/techniek waarop het 
betrekking heeft (met vermelding auteur) 

7. Presentatie van Technische of 
wetenschappelijke publicatie of lezing 
gerelateerd aan de methode of techniek 

1 per 
presentatie 

3 15 Eerste pagina's van de 
presentatie/publicatie. 
Programma/agenda waarop de naam 
van de presentator/auteur vermeld staat 

8. Persoonlijk lidmaatschap van NDO of NDO 
gerelateerde organisatie 

1 per 
lidmaatschap 

2 5 Bewijs van lidmaatschap / jaarlijkse 
factuur 

9. Begeleiding van NDO personeel (of van 
NDO personeel in opleiding) in de 
betreffende methode 

2 per 
gecoachte 
persoon 

10 30 Bewijsvoering per gecoachte persoon 

10. Deelname aan of voorzitter van norm 
commissies of technische werkgroepen; 

1 per 
commissie \ 
werkgroep 

3 15 Bewijs van aanstelling, presentielijsten, 
verslagleggingen 

a) Met jaar wordt bedoeld een ‘certificatiejaar’ en niet een kalenderjaar. Minimaal 50 punten zijn vereist voor (een combinatie van) onderdelen in deel A 

 

Enkele voorbeelden voor het behalen van punten: 

Voorbeeld 1: Je voert o.a. NDO werkzaamheden uit en begeleidt nieuwe medewerkers. Dan geldt voor: 

• Deel A: als je 1x per maand een onderzoek uitvoert én rapporteert dan ontvang je (1-rapport x 12-
maanden x 2-punten) = 24 punten per jaar. Over een periode van 5 jaar zou je dan 24 x 5 = 120 punten 
ontvangen, echter mag je maar 95 punten opvoeren.  

• Deel B: Je bent al 5 jaar lid van het KINT (5 punten) én je hebt de afgelopen 5 jaar 4 NDO-trainees 
begeleidt (8 punten). Totaal ontvang je dan voor deel B: 13 punten. 

• Totaal voor Deel A en B: 95 + 13 = 108 punten -> voldoende voor verlenging. 

 

Meer voorbeelden op de volgende pagina! 
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Voorbeeld 2: Je voert alleen NDO-werkzaamheden uit. Dan geldt voor: 

• Deel A: per jaar onderzoek én rapporteer je 10 werkstukken, dan ontvang je (10 x 2-punten) = 20 punten 
per jaar. Over een periode van 5 jaar zou je dan 20 x 5 = 100 punten ontvangen, echter mag je maar 95 
punten opvoeren.  

Met alleen het vastleggen van al je onderzoeken kom je nog niet aan het benodigde aantal punten. Je zal 
dus nog wat moeten doen om de laatste 5 punten te behalen. Je kunt dan kiezen om:  

o lid te worden van het KINT. Je ontvangt dan 1 punt per jaar. Totaal ontvang je dan in 5 jaar voor 
deel B: 5 punten. Totaal kom je dan op Deel A + B: 95 + 5 = 100 punten 

o Eens per jaar een opfrisdag te volgen. Je ontvangt dan per bijgewoonde dag 2 punten. Totaal 
ontvang je daarvoor in 5 jaar 10 punten. Totaal kom je dan op Deel A: 95 + 10 = 105 punten 

Voorbeeld 3: Je hebt niks bijgehouden en je wilt je certificaat verlengen: 

• Wanneer je je punten in 1 jaar behalen wilt, dan sta je voor een onmogelijke uitdaging. Je zal dan een 
verkort praktijkexamen (inclusief schrijven van werkinstructie) moeten uitvoeren. 

https://www.kint.nl/


Gestructureerd puntensysteem voor verlenging op niveau 2 :                            kandidaat: ……….…...……..………aanvraagnr.: …………………......… methode: ………….…….. 
 

Onderdeel 
(ref. Regelingen 
SKNDO; ISO9712 
annex c) 

Activiteit Toe te kennen 
punten 

voor ieder onderdeel 
(of functie) 

Maximum 
aantal punten 

per jaar a 

Maximum 
aantal punten 
per vijf jaar. 

aantal 
punten 
in jaar 1 

aantal 
punten 
in jaar 2 

aantal 
punten 
in jaar 3 

aantal 
punten 
in jaar 4 

aantal 
punten 
in jaar 5 

 
bijlage nrs.: 

 Deel A          

1. Uitvoeren NDO werkzaamheden 2 per dag 25 95       

2. Deelname aan methode gerelateerde 
theoretische cursus/opleiding 

1 per dag 5 15       

3. Deelname aan methode gerelateerde praktijk 
cursus/training 

2 per dag 10 25       

4. Docent methode gerelateerde theorie- of 
praktijkcursus 

1 per dag 15 75       

5. Deelname aan NDO Research of ontwikkelen 
NDO toepassingen 

1 per week 15 60       

 Deel B          

6. Medewerking aan presentatie van Technische of 
wetenschappelijke publicatie of lezing gerelateerd 
aan de methode of techniek 

1 per dag 2 10       

7. Presentatie van Technische of wetenschappelijke 
publicatie of lezing gerelateerd aan de methode 
of techniek 

1 per presentatie 3 15       

8. Persoonlijk lidmaatschap van NDO of NDO 
gerelateerde organisatie 

1 per lidmaatschap 2 5       

9. Begeleiding van NDO personeel (of van NDO 
personeel in opleiding) in de betreffende methode 

2 per gecoachte 
persoon 

10 30       

10. Deelname aan of voorzitter van norm commissies 
of technische werkgroepen 

1 per commissie / 
werkgroep 

3 15       

 a) met jaar wordt bedoeld een ‘certificatiejaar’ (geen kalenderjaar) 

Zie Regelingen SKNDO bijlage 14 voor het type documenten die als onderbouwing van de geclaimde punten 
als bijlagen moeten worden mee geleverd. Bijlagen moeten zijn genummerd. 

 
Als onderbouwing moeten documenten worden geleverd waaruit blijkt dat de activiteiten daadwerkelijk zijn 
uitgevoerd. 

 
 

Naam kandidaat: ……… (namens) werkgever: 
naam: ………… 

handtekening: ………. functie: ……………………………….… handtekening: ……… 
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