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ISO9001 certificering 
Bureau vraagt ISO9001 certificering aan om 
ACP keurmerk te krijgen.

Aanvraag certificering 
Opleidings instituut vraagt ATP certificering aan bij 
CIIO. Meer informatie: www.CIIO.nl.

Aanvragen via CRP

Vrijstelling
In sommige gevallen kun je vrijstelling krijgen voor het 
CMC-assessment. Wil je weten of dit voor jou van toepassing 
is? Klik dan hier.

Toekenning 
CIIO kent de ACP certificering toe aan het advies-
bureau. Ooa zet het bureau in  ACP register.

Toekenning 
CIIO kent de ATP certificering toe aan het opleidings-
instituut. Ooa zet opleiding in ATP register.   

Toetsing door CIIO 
CIIO toetst of het adviesbureau aan de ATP eisen 
voldoet. Voor meer informatie over
de toetsing, klik hier.

Toetsing door CIIO 
CIIO toetst of het opleidingsinstituut aan de ATP 
eisen voldoet. Klik hier voor meer informatie over
de certificeringsregeling.

Bureau is ACP gecertificeerd 
Wanneer het bureau het ACP keurmerk heeft, mag 
zij medewerkers CMC voordragen. Een voorwaarde 
daarvoor is het volgen van voldoende opleidingen.

Opleidingsintituut is ATP gecertificeerd
(Oud) studenten kunnen met een diploma/certificaat 
van een ATP opleidingsinstituut een CMC certificering 
aanvragen. Klik dan hier voor het aanmeldformulier. Een 
voorwaarde is dat diploma/certicaat overlegd wordt.

(Her)certificering medewerkers
ACP bureau kan (her)certificering medewerkers 
aanvragen via de Ooa. Dit kan door te mailen naar 
info@ooa.nl

CIIO blijft monitoren 
CIIO monitort en controleert een keer per 3 jaar of de 
ACP organisatie werkt conform de regeling.

CIIO blijft monitoren 
Ciio blijft één keer per 5 jaar monitoren of het ATP 
opleidingsistituut voldoet aan de eisen.
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Nog geen CMC?

Al wel CMC?  Hercertificering

1.   CMC aanvragen via CRP formulier
2. Contract in BOX
3.  Dossier compleet maken in BOX
4.  Beoordeling dossier aanvragen
5. CRP toetst dossier
6.  Uitnodiging assessment

1.   Begeleide intervisie
2. Assessment

Meer weten, of vragen? Mail naar: info@ooa.nl

http://www.ciio.nl
http://www.CIIO.nl
https://www.ooa.nl/wp-content/uploads/2021/11/Alles-wat-je-moet-weten-over-CMC-ACP-CMC-FIRM-ATP.pdf
https://www.ooa.nl/wp-content/uploads/2022/01/ACP-toetsing-voor-bureaus.pdf
https://www.ooa.nl/wp-content/uploads/2022/02/eisen-tav-ATP-2022.pdf
https://www.ooa.nl/wp-content/uploads/2022/02/2022-01-07-aanmeldformulier-cmc-certificering-ATP_DEF.pdf
https://www.cerp.nl/cmc
mailto:info%40ooa.nl?subject=Vraag/opmerking%20over%20certificeren

