
Handleiding
Certificering aanvragen
Februari 2023 | v1.1



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:

2

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 

certificering@dsi.nl

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


Akkoordverklaring

Bij het openen van MijnDSI, wordt u gevraagd uw akkoord te verlenen met o.a. DSI 
reglementen. U dient hiermee akkoord te gaan, voordat u verder kunt met u 
certificeringsaanvraag. Meer informatie over de DSI reglementen treft u op www.dsi.nl/over-
dsi/statuten-en-reglementen
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http://www.dsi.nl/over-dsi/statuten-en-reglementen
http://www.dsi.nl/over-dsi/statuten-en-reglementen


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 in de uitnodiging klikt, dan opent MijnDSI in uw browser. 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 bij Validata 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 de blauwe balk te klikken ‘Verder met de 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 aanvraag’.
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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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Algemene gegevens | Persoonsgegevens

U start met het invullen van uw persoonsgegevens. Belangrijk om alle velden te vullen.
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Algemene 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 waaruit u bent uitgenodigd door uw werkgever. In het veld van het 
alternatief 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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Algemene gegevens | Werkgever

Nadat u uw persoonsgegevens heeft ingevuld, vult u de gegevens van uw huidige of 
toekomstige werkgever in. Indien u bent uitgenodigd door de werkgever, is deze bedrijfsnaam 
al voor u ingevuld. 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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Algemene gegevens | Akkoord en verificatie

Wij vragen aan uw huidige of toekomstige werkgever om te bevestigen of u reeds 12 maanden 
ervaring heeft t.a.v. het register. Wij vragen dit uit omdat u voor een volledige certificering voldoende 
werkervaring nodig heeft. Vul de naam en het e-mail adres van de HR manager of uw 
leidinggevende in, van uw huidige of toekomstige werkgever. Zodra u naar de volgende stap gaat, 
ontvangt de door u opgegeven contactpersoon een verificatiemail waarin de werkgever kan 
bevestigen of u 12 maanden werkervaring heeft t.a.v. het register.
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Eerdere screening

In deze stap kunt u aangeven of u in het afgelopen jaar eerder bent gescreend. DSI accepteert 
screeningsbewijzen van AFM, DNB, Validata of DSI. U kunt het rapport hier uploaden. DSI 
beoordeelt het geüploade rapport, zodra de aanvraag is ingediend. Als het rapport wordt 
gehonoreerd en daarmee wordt goedgekeurd, hoeft u geen volledige screening bij Validata te 
doorlopen. Let op: het screeningsbewijs mag niet ouder zijn dan 1 jaar oud.
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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. U kunt hier opgeven of- en welke examens u 
heeft behaald ten aanzien van het register waarvoor u de certificering aanvraagt. In sommige 
gevallen vragen wij u ook een diploma te uploaden. U wordt daar bij het opgeven van het 
examenresultaat vanzelf op gewezen. Heeft u nog geen examens behaald? Geen probleem, u kunt 
de aanvraag ook indienen zonder reeds behaalde examens.
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Aanvraag indienen

U bent bij de laatste stap van de aanvraag bij DSI. Zodra u op de knop 'Indienen' drukt, wordt de 
aanvraag ingediend bij DSI en gaat DSI de eerste controle uitvoeren. Na deze controle ontvangt u 
een uitnodiging van Validata, zodat u bij hen de screeningsaanvraag kunt starten.

Weet u zeker dat alle informatie klopt? U kunt uiteraard alle stappen nog een keer langslopen om te 
controleren of u alles juist hebt ingevuld. Als u helemaal zeker bent dat alle informatie zo kloppend is, 
klik dan op indienen.
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Screening Validata | Start aanvraag
Na controle van DSI, ontvangt u een uitnodiging 
van Validata voor een screening. In de 
uitnodigingstekst (zie voorbeeld), kunt u de 
screening starten door op de link te klikken in de 
tekst. 

De volgende onderdelen kunnen onderdeel zijn  
van het screeningsproces: identiteitsbewijs, 
hoogst afgeronde opleiding, werkervaring, VOG 
en de integriteitsvragenlijst. 

Gemiddeld neemt de screening 10 werkdagen in 
beslag. 
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Screening Validata | Ontvangst screeningsrapport
U heeft een beperkte periode de tijd om de 
screening af te ronden. U zult hier periodiek op 
worden geattendeerd. Bij geen response kan de 
screening worden gedeactiveerd. Validata 
verwijderd gedeactiveerde aanvragen na 90 
dagen.

Na het succesvol doorlopen van de screening 
ontvangt u van Validata het screeningsrapport. 
DSI ontvangt ook automatisch het rapport.

15



Controle ontvangst data

Na afronding van de screening ontvangen zowel u als DSI het screeningsrapport. DSI controleert de 
gegevens. Indien alles akkoord is, zal de certificeringsaanvraag worden goedgekeurd. Afhankelijk van 
reeds behaalde examens en werkervaring ten aanzien van het register, bent u nu kandidaat 
gecertificeerd of gecertificeerd.
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Afronding

U ontvangt per email de uitkomst van uw certificeringsaanvraag. Afhankelijk van uw status (kandidaat 
gecertificeerd of gecertificeerd) wordt u opgenomen in het DSI Openbaar Register. 
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https://mijn.dsi.nl/p/register


Vragen & Contact

31

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     

certificering@dsi.nl

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