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• Goedgekeurd in het CCvD 26 september 2012 en bestuur 10 oktober 2012  

Voor personen met meerdere persoonscertificaten W4 (m.u.v. W4-03) geldt slechts 
1x de eis van bijscholing. De gevolgde bijscholing wordt in alle boekjes van de 
kandidaat bijgeschreven.  
Bijscholing voor de schema’s W4-01 t/m W4-07 (m.u.v. W4-03) kan over en weer 
worden bijgeschreven.  
Alleen voor bijscholing W4-03 gelden aparte bijscholingseisen: zie hieronder ! 
 
 

• Goedgekeurd in het CCvD 16 sept. 2015 en bestuur 30 sept. 2015 

Voor certificaten afgegeven voor 1 september 2015, kan de bijscholing voor de 
hijsbegeleider (W4-08) worden beperkt tot het onderdeel “hijs- en 
hefgereedschap” en derhalve volstaat één dagdeel voor de bijscholing in 5 jaar. 
Voor certificaten afgegeven na 1 september 2015, geldt de eis van 2 dagen 
bijscholing. 
 
 

• Goedgekeurd in het CCvD 16 sept. 2015 en bestuur 30 sept. 2015 

De certificaathouder MK+FMG kan de bijscholing volgen in een groep van 
uitsluitend FMG-certificaathouders (of FMG+MK-certificaathouders). 
Tijdens de bijscholing wordt dan ook aandacht besteed aan specifieke MK-zaken. 
De bijscholing wordt alleen gegeven door apart door DNVGL geautoriseerde 
opleiders en aangewezen trainers. 
Als hij een dergelijke bijscholing volgt, volstaat 1x de eis van bijscholing. 
In alle andere gevallen, moet de certificaathouder 2x de bijscholing volgen (1x 
voor MK en 1x voor FMG). 
 
 

• Goedgekeurd in het CCvD 25 november 2015 en bestuur 9 dec. 2015 
Voor de 2 dagen bijscholing HBG die gelden vanaf 1 september 2015, moeten 
dezelfde verschillende modules worden gevolgd als voor de machinist W4 (m.u.v. 
de modules die gelden voor de machinist Funderingsmachine). 
 
 

• Goedgekeurd in het CCvD 29 november 2017 en bestuur 13 dec. 2017 
De certificaathouder ALK/GVM/VRK+FMG kan de bijscholing volgen in een groep 
van uitsluitend FMG-certificaathouders (of FMG+MK/ALK/GVM/VRK-certificaat-
houders). 
Tijdens de bijscholing wordt dan ook aandacht besteed aan de betreffende 
eindtermen van de ALK/GVM/VRK + FMG certificaathouder. 
Zie verder de bijscholingsvoorwaarden die gelden voor MK+FMG certificaathouder. 
 
 


