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Een certificering aanvragen

Vragen?

Kijk op onze FAQ pagina voor antwoorden op 

de meest gestelde vragen over het aanvragen 

van een certificering. U kunt uiteraard ook 

altijd contact opnemen met DSI via:
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U kunt op twee manieren een certificeringsaanvraag starten bij DSI. De aanvraag kan geïnitieerd worden 

door uw werkgever, u ontvangt dan een uitnodiging. U kunt ook zelf de aanvraag opstarten. Heeft u een 

uitnodiging ontvangen? Ga dan naar de volgende pagina. Heeft u zelf een account aangemaakt en start 

u de aanvraag zelf op? Ga dan naar de pagina Uw MijnDSI omgeving - zelf starten. 

020 620 12 74 (optie 2)        

certificering@dsi.nl

https://www.dsi.nl/dsi-certificering-faq/
mailto:certificering@dsi.nl


Uitnodiging

U heeft een uitnodiging ontvangen omdat uw werkgever of opdrachtgever u vraagt om voor 

uw werkzaamheden een certificering aan te vragen. 

In de uitnodigingstekst, die mogelijk afwijkt van de uitnodiging die uw werkgever heeft 

gestuurd, kunt u de aanvraag starten door op de link te klikken in de uitnodigingstekst. 
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Wachtwoord invullen

Zodra u op de link klinkt, dan opent in uw browser MijnDSI. In uw scherm verschijnt 

onderstaande pop-up. U vult hier een nieuw wachtwoord in waarmee u vervolgens zal 

inloggen op uw account in MijnDSI. 
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Uw MijnDSI omgeving | Zelf starten

Als u geen uitnodiging heeft ontvangen, logt u in op uw account of maakt u deze via mijn.dsi.nl aan. 

Als u zelf een aanvraag wilt opstarten, klikt u op de knop ‘Start Certificering’. 

Voor een aanvraag certificering geldt dat een screening een standaard onderdeel is van de registratie-

procedure. Dit is inbegrepen in de registratie-aanvraag en hoeft bij een certificeringsaanvraag dus niet 

apart door u aangevraagd te worden.
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https://mijn.dsi.nl/


Uw MijnDSI omgeving | Uitgenodigd

Als u uw wachtwoord heeft bevestigd, dan logt u automatisch in op uw account. U kunt hier 

uw aanvraag starten waarvoor u bent uitgenodigd door dubbel te klikken op de aanvraag, of 

door op start te klikken bij ‘Start uw aanvraag’. 
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Wat heb ik nodig voor mijn certificering?

Voordat de aanvraag echt start, komt u 

eerst op deze pagina terecht. Op deze 

pagina wordt weergegeven welke 

documenten en gegevens u nodig heeft 

om de certificeringsaanvraag zo soepel 

mogelijk te doorlopen. 

Als u definitief wil starten met het 

doorlopen van de certificering klikt u op 

‘Start Certificering’.
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Vragen t.b.v. mijn certificering

Certificering zelf gestart

Voor het selecteren van de juiste certificering, stellen

wij u een aantal vragen. Op basis van de antwoorden

zal een certificering worden voorgesteld. 

Indien u akkoord gaat, klikt u op desbetreffende

certficering en klikt u volgende pagina.

Mocht u niet bij de juiste certificering terecht komen, 

dan raden wij u aan nogmaals de vragen te

doorlopen.

Certificering gestart via Uitnodiging

Als u bent uitgenodigd door uw werkgever, is het 

register reeds voor u bepaald. U slaat daarom deze

stap over. 
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Mijn gegevens | Persoonsgegevens

U start met het invullen van uw persoonsgegevens. Belangrijk om alle velden te vullen.
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Mijn gegevens | Contactgegevens

U vult ook bij Mijn Gegevens uw contactgegevens in. Het e-mailadres dat ingevuld is bij het veld 

‘e-mailadres’, is het adres waarop u bent uitgenodigd door uw werkgever. In het veld van het 

schaduw e-mailadres vult u een tweede e-mailadres in, het liefst een privéadres. 

Gaat u bijvoorbeeld uit dienst bij uw huidige werkgever en kunt u niet meer bij uw e-mail? Dan 

kunt u met uw privé e-mailadres altijd bij uw account en uw gegevens. 
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Mijn gegevens | Adresgegevens

Na het invullen van uw contactgegevens, vult u uw adresgegevens in. Bij het invullen van uw 

postcode en huisnummer, wordt uw straat en woonplaats automatisch ingevuld. 
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Mijn gegevens | Identitietsbewijs

Tot slot vult u hier de gegevens van uw identiteitsbewijs in. Ook upload u uw document.  Zorg 

ervoor dat de foto van een goede kwaliteit is en dat het documentnummer dat u invult 

overeenkomt met het document.  
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Dit bolletje is blauw 

en er staat een vinkje 

in. Hierdoor weet u 

dat dit onderdeel 

compleet is.

Werkgever

Als u al uw gegevens heeft ingevuld, dan gaat u naar het derde tab: Werkgever. De 

werkgever is reeds voor u ingevuld, indien u bent uitgenodigd door de werkgever. U vult hier 

de functie in die u vervult of gaat vervullen bij uw werkgever en wanneer u in dienst bent 

getreden of gaat treden bij uw werkgever. 
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Werkgever 

Daarnaast geeft u bij de werkgever aan of u reeds 12 maanden werkervaring 

heeft ten aanzien van het register.

14



Screening & Toetsing

Een verplicht onderdeel van het 

certificeringstraject is een screening. 

Deze screening wordt uitgevoerd door 

DSI. Indien u door DSI korter dan 4 

maanden geleden bent gescreend t.b.v. 

uw huidige werkgever, hoeft u minder 

stappen te doorlopen in het 

aanvraagproces. 

Bent u als (mede)beleidsbepaler

gescreend door de AFM of DNB? Ook

dan hoeft u niet de volledige screening 

te doorlopen. We vragen u in deze stap

een screeningsrapport te uploaden als

dit voor u van toepassing is. 
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Hoogst afgeronde opleiding

In het tweede onderdeel vult u de gegevens van uw hoogst afgeronde opleiding in. In eerste instantie 

vult u de naam van de opleiding in, de naam van het opleidingsinstituut waar u de opleiding heeft 

afgerond en de plaats waar het opleidingsinstituut is gevestigd. 
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Hoogst afgeronde opleiding

Vervolgens gaat u het diplomadocument ook 

uploaden. We vragen hier in eerste instantie 

om een uittreksel van het DUO register. Voor 

sommige opleidingen is dit uittreksel niet bij 

DUO beschikbaar. U kunt in dat geval 

aanvinken ‘Ik beschik niet over een DUO 

uittreksel’. U kunt dan uw daadwerkelijke 

diploma uploaden. 

Mocht u ook niet beschikken over een 

diploma, omdat u die bijvoorbeeld ben 

kwijtgeraakt, dan vinkt u aan ‘Ik beschik niet 

over een diploma’. U kunt dan invullen 

waarom u niet beschikt over een diploma. 
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Examens

Om volledig te worden gecertificeerd bij DSI, is het van belang dat u met succes een kennis-, 

vaardigheden en integriteitsexamens heeft afgelegd. In de aanvraag kunt u aangeven welke 

examens u reeds heeft behaald, wanneer u dat heeft gedaan en bij welk opleidingsinstituut u 

de examens heeft afgelegd.

Heeft u nog geen of nog niet alle examens met succes afgerond? Ook dat is geen probleem. 

U kunt dat altijd nog in een later stadium doen, in de tussentijd wordt u aangemerkt als een 

kandidaat-gecertificeerde. 
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Werkervaring

U komt na de tab over de Examens, bij de tab ‘Werkervaring’. In dit onderdeel gaat u de 

werkervaring opgeven die u de afgelopen vijf jaar heeft opgedaan. In sommige 

certificeringsaanvragen wijkt dit onderdeel af en geeft u een andere periode dan vijf jaar op. 

Dit is afhankelijk van het type uitnodiging die u heeft ontvangen van uw werkgever. 

U kunt een werkperiode toevoegen door op de ‘plus’ te klikken. 
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Werkervaring | Werkperiode verklaren

Dit pop-upscherm verschijnt. U kunt hier de eerste periode 

verklaren. 

• Mocht u een periode willen verklaren waarin u niet 

werkzaam was, omdat u bijvoorbeeld een sabbatical heeft 

genomen, kunt u dit aangeven door de zin ‘Ik was in deze 

periode niet werkzaam’. U kunt dan aangeven wat u wel in 

deze periode heeft gedaan anders dan werken. 

• Geeft u een werkperiode op en is dit ook de werkperiode 

bij de werkgever waarvoor u een certificering aanvraagt? 

Vink dan de tweede zin ‘Dit betreft de werkgever….’ aan. 

• Gaat de periode ook om uw huidige werkgever? Vink dan 

ook de laatste zin ‘Dit is mijn huidige werkgever’ aan. 
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Werkervaring | Werkperiode verklaren

U vult vervolgens de gegevens van de werkgever in over wie 

de periode gaat, de startdatum en eventuele einddatum. Let 

op, gaat het om uw huidige werkgever? Vul dan de ‘periode 

tot en met’ in t/m de datum van vandaag.

Vul daarnaast de plaats in waar uw werkgever gevestigd is, en 

vul uw functie in die u uitoefende of uitoefent tijdens de 

periode die u opgeeft. Als u alles heeft ingevuld, klik dan op 

volgende. 
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Werkgeversverklaring

U kunt in het volgende scherm een e-mailadres opgeven 

van uw (oud) leidinggevende of (oud) HR-manager, zodat 

de (oud) werkgever de werkgeversverklaring ontvangt en 

kan ondertekenen. 

Sommige werkgevers hebben werknemers ingevoerd in 

MijnDSI die bevoegd zijn om werkgeversverklaringen te 

ondertekenen. Mocht dit het geval zijn voor de werkgever 

die u gaat benaderen, dan kunt u deze werknemer 

selecteren uit de lijst van tekenbevoegden. Is dat niet het 

geval, dan kunt u het e-mailadres invullen van diegene die 

u wilt benaderen voor het ondertekenen van de 

werkgeversverklaring. 

22



Werkgeversverklaring

Als u niet beschikt over een e-mailadres van uw (oud)werkgever of als u de werkgeversverklaring 

handmatig wilt laten ondertekenen, dan vinkt u aan ‘Ik beschik niet over een….’

U ziet dan een download en upload knop verschijnen. Door op downloaden te klikken, downloadt u 

de werkgeversverklaring. Als deze is ondertekend, dan klikt u op uploaden om de 

werkgeversverklaring te ondertekenen. 
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Werkervaring

Als u uiteindelijk de periode heeft verklaard, een e-mailadres heeft ingevuld of een werkgeversverklaring 

heeft geupload, dan kunt de periode opslaan en afsluiten. U ziet dan in dit scherm dat u de betreffende 

periode heeft verklaard. Als u de volledige periode van vijf jaar heeft verklaard (of anders afhankelijk van 

het type certificering dat u aanvraagt), dan kunt u de aanvraag vervolgen. 
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VOG

In de volgende tab kunt u uw aangevraagde VOG uploaden. Dit doet u door op ‘Nieuwe VOG 

uploaden’ te klikken. 
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VOG

Als u uw VOG heeft geüpload, dan verschijnt dit pop-up scherm. Let op dat de VOG niet ouder mag 

zijn dan een jaar. Als u de datum van afgifte invult, dan wordt u daar ook op gewezen. 

Bij de referentie vult u het nummer in van de VOG. 
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VOG

Heeft u nog geen VOG aangevraagd? Dan kunt u dat hier ook heel eenvoudig doen. Als u klikt op 

‘Ik heb nog geen VOG aangevraagd’ dan verschijnen er twee opties. U kunt dan direct een VOG 

aanvragen digitaal, ofwel een document downloaden waarmee u de VOG aanvraag kunt doen bij 

de gemeente. Als u uiteindelijk de VOG binnen heeft, dan kunt u alsnog de VOG uploaden. 
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Vragenlijst

Tot slot komt u bij de tab ‘Vragenlijst’. U beantwoordt hier de vragen met ja of nee. 
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Vragenlijst

Als u een vraag met ‘ja’ heeft beantwoord, dan verschijnt er een toelichtingenveld. Geef in het 

toelichtingenveld zo concreet mogelijk aan wat er is voorgevallen. Bij welke werkgever heeft het 

voorval het gespeeld, wanneer was er sprake van?
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Aanvraag indienen

Als u alle stappen bent doorlopen en 

alle vinkjes staan genoteerd, dan kunt 

u de aanvraag indienen. U gaat bij het 

indienen akkoord met een aantal 

reglementen en u gaat akkoord met het 

feit dat DSI op verzoek van de 

(toekomstige) werkgevers informatie 

zal verstrekken over de status van de 

aanvraag. 

Op het moment dat u akkoord gaat, 

dan vinkt u dat aan en u geeft aan op 

welke locatie u zich bevindt. U klikt 

vervolgens op indienen. 
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Aanvraag ingediend

Op het moment dat uw aanvraag is ingediend en u heeft (een) digitale werkgeversverklaring(en) 

verstuurd dan komt de aanvraag niet direct binnen bij DSI. De aanvraag wordt in behandeling 

genomen op het moment dat alle werkgeversverklaringen zijn ondertekend. De werkgever die u 

heeft benaderd ontvangt reminders hierover. 
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Vragen & Contact
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Heeft u aanvullende vragen?

Kijk op onze FAQ pagina voor antwoorden op 

de meest gestelde vragen over certificering. 

U kunt uiteraard ook altijd contact opnemen 

met de afdeling certificering via: 

020 620 12 74 (optie 2)        

certificering@dsi.nl

https://www.dsi.nl/dsi-certificering-faq/
mailto:certificering@dsi.nl

