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ALGEMENE BEPALINGEN
Op dit document GNG.PD.004.NL (CPD vereisten) zijn van toepassing:
1. Document GNG.RD.001.INT List of terms & definitions
2. Document GNG.RD.002.NL Algemene voorwaarden
3. Document GNG.RD.003.NL Algemene bepalingen voor alle documenten
4. Document GNG.PD.008.NL CPD reglement
De hiervoor genoemde documenten staan gepubliceerd op onze websites en zijn hierbij
als herhaald en ingelast aangemerkt.
Toelichting
Cliënt opdrachten worden gemeten in aantal, uren of omzet volgens de rekenfactor:
Algemeen
1 cliënt opdracht = 20 klokuren = € 2.000,- omzet exclusief BTW
Indien gevestigd op het Afrikaanse continent
1 cliënt opdracht = 20 klokuren = Zuidafrikaanse R 20.000,- omzet exclusief BTW
CPD activiteiten en cliënt opdrachten kwalificeren indien deze:
-

gerelateerd zijn aan de scopes waarvoor de registratie en certificering is
toegekend
Voorbeeld: u bent mediator en volgt een specialisatie opleiding business
mediation.

-

ondersteunend/behulpzaam zijn t.o.v. de scopes waarvoor de registratie en
certificering is toegekend
Voorbeeld: u bent mediator en heeft aantoonbaar een opdracht verworven
waarvoor u de Russiche taal op een basis niveau moet kunnen spreken. U volgt
hiervoor een opleiding.

Voor cliënt opdrachten geldt aanvullend dat aantoonbaar volgens de gedragsregels
(document ADR.PD.002 Gedragsregels), proces- & procedurevereisten (document
ADR.PD.003 Proces- en procedure vereisten) is gewerkt.
CPD activiteiten hoeven niet vooraf te worden goedgekeurd. De certificaathouder
bepaalt in 1e aanleg zelf of de CPD punten kwalificeren. De auditor audit bij de
omzettingsaudit (van associate naar full level) of bij de hercertificeringsaudit (5-jaarlijks
voor full level) uw opgave. U dient het onderliggende bewijs te tonen aan de auditor.
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VEREISTEN VOOR CERTIFICAATHOUDERS MET ASSOCIATE LEVEL
Associate periode
•

De volledige associate periode is 5 aaneengesloten kalenderjaren gerekend vanaf 1
januari volgend op het jaar van de toekenning van de associate registratie en
certificering.

•

In het jaar van de toekenning van de associate registratie en certificering geldt een
vrijstelling voor de CPD vereisten gerekend vanaf de ingangsdatum tot en met 31
december van hetzelfde jaar.

•

De toetsing wordt uitgevoerd op basis van het omzettingsverzoek ‘full level’.

Vereisten
1. 60 of meer CPD punten bij een volledige associate periode
•

Indien geen volledige associate periode:
o

≤ 1 jaar = 12 of meer CPD punten

o

≤ 2 jaar = 24 of meer CPD punten

o

≤ 3 jaar = 36 of meer CPD punten

o

≤ 4 jaar = 48 of meer CPD punten

o

≤ 5 jaar = 60 of meer CPD punten

2. 15 of meer scope gerelateerde cliënt opdrachten
•

Indien minder dan 2-jaar associate level:
o

≤ 2 jaar = 25 of meer cliënt opdrachten
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VEREISTEN VOOR CERTIFICAATHOUDERS MET FULL LEVEL
Full periode
•

De volledige full periode is 5 aaneengesloten kalenderjaren gerekend vanaf 1 januari
volgend op het jaar van de toekenning van de full registratie en certificering.

•

In het jaar van de 1e toekenning van de full registratie en certificering geldt een
vrijstelling voor de CPD vereisten gerekend vanaf de ingangsdatum tot en met 31
december van hetzelfde jaar.

•

De toetsing wordt uitgevoerd op basis van de 5-jaarlijkse hercertificeringsaudit.

Vereisten
1. 60 of meer CPD punten
2. 60 of meer scope gerelateerde cliënt opdrachten
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