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Waarom MBO-certificaten?
• Flexibilisering MBO voor werkenden/werkzoekenden/

volwassenen 

• Behoe9e aan maatwerk, antwoord op scholingsbehoe9e 

• Mbo-cer@ficaat, verbonden aan 
• Een keuzedeel 
• Beroepsonderdelen van een kwalifica@e 

• Wordt vastgesteld door minister 

• Wordt opgenomen in diplomaregister



MBO-certificaat
• Onderdeel mbo-opleiding met zelfstandige betekenis voor 

werkenden en werkzoekenden (breder inzetbaar, 
betere toerus@ng)  

• Selec@e uit bestaande kwalifica@e-eisen van één 
kwalifica@e 

• Herkenbaar voor werkveld, uitvoerbaar voor instellingen  

• Onderwijsinstelling reikt behaald cer@ficaat ook uit als 
student mbo-opleiding verlaat zonder diploma



Waarom pilots?
• Hoe selecteer je onderdelen? 

• Landelijke behoe9e 
• Zelfstandige arbeidsmarktrelevan@e 
• Antwoord op scholingsvraag 

• Is kwalifica@estructuur geschikt 

• Methodiek ontwikkelen 

• Ervaringen opdoen 

• Randvoorwaarde: binnen bestaande wet- en regelgeving



Welke scholen
• Iedere pilot bestaat uit een samenwerkingsverband tussen bedrijven en 

een instelling 
CIBAP 
Del@on College, Landstede, ROC Midden Nederland, Noorderpoort, 
ROC van Amsterdam, ROC van Twente, Summa College, ROC 
Mondriaan, Cingel College 
Graafschap College, HMC (Hout- en Meubileringscollege) 
Groene Welle 
Marlijn Academie 
NCOI 
Nimeto 
ROC Mondriaan 
ROC Nova College 
Technicom 
Techniekcollege 
Graafschapcollege 



Pilots in domeinen
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Techniek en procesindustrie
AYouw, hout en onderhoud
Horeca en bakkerij
Voedsel, natuur en leefomgeving
Bouw en infra
Zorg en welzijn



     Pilots/niveau certificaten

Niveau kwalifica-e Aantal

N2 5

N3 6

N4 4



     Pilots/Type school

Type school Aantal

ROC 7

AOC 1

Vakschool 2

NBI 4

Vakschool/ROC 1



   Type scholingsbehoefte 
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Verdieping van kennis/nieuwe technologie
Oplossen arbeidstekort
Verbreden kennis door andere vraag uit de markt



Methode
• Zelfstandig herkenbaar en vindbaar 
• Kan worden vastgesteld zonder kwalifica@e opnieuw vast 

te stellen 
• Het is duidelijk welke cer@ficaten bij een kwalifica@e horen 

en andersom 
• Streven is breed inzetbaar, zodat in meerdere 

beroepscontexten gebruikt kan worden 
• Onderdelen zijn herleidbaar



Planning pilots
• 1 April vaststelling minister van de eerste 14 cer@ficaten 

• Ervaring opdoen tot einde 2019 

• Defini@eve methode eind 2019 

• 2e tranche pilots; SBB in the lead


