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Voorwaarden voor het afnemen van een een NEN-9140 hertoetsing op locatie onder strikt 
toezicht van de afdeling HR of direct leidinggevende van het eigen bedrijf. 

Na ontvangst van het aanvraagformulier (Form 9140_03) zal door HSdeHaan- Trainingen een NEN 9140 
kennistoets naar de toezichthouder worden gezonden.  

De kennistoets en een scoringsformulier zullen worden verzonden in een verzegelde enveloppe, deze 
enveloppe mag uitsluitend door de HR toezichthouder/ leidinggevende van de cursist worden geopend. 
Dit echter pas op het moment dat de toets zal worden afgenomen. 

Het aantal (multiple-choice) vragen voor de toets is 30, hiervan moeten er 20 vragen juist worden  
beantwoord om voor het NEN 9140 certificaat in aanmerking te komen. 
De tijd voor het afleggen van de toets is gesteld op maximaal 30 minuten, deze tijd mag niet worden 
overschreden. 
Tijdens het afleggen van de kennistoets is het niet toegestaan om vragen op te zoeken in het lesmateriaal. 

Na het afleggen van de kennistoets door de cursist moeten de toetsvragen worden ingenomen door de  
HR toezichthouder/leidinggevende en dienen door hem/haar te worden vernietigd. 
Het scoringsformulier moet direct na de toetsing via E-mail worden verzonden naar hsdehaan@kpnmail.nl. 

Na ontvangst van het scoringsformulier door HSdeHaan- Trainingen zal dit worden gecontroleerd waarna de 
uitslag zal worden medegedeeld aan het bedrijf. 
Bij een met een voldoende afgelegde toets zal een NEN-9140 certificaat op naam worden afgegeven. 

De administratieve kosten verbonden aan deze procedure zijn € 65.00 p.p. excl. 21% BTW. 

Deze voorwaarden zijn opgesteld op 1 januari 2017 te Krimpen aan den IJssel en gelden tot nader order. 
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