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Wat zijn skills en wat is een skills ontologie?

Michel Peters, UWV Janneke Voltman, SBB

Zie ook: samenvoordeklant.nl/competentNL of Skills
En: Skills | SBB (s-bb.nl)

https://www.samenvoordeklant.nl/competentNL
https://www.s-bb.nl/activiteiten/skills/
https://www.s-bb.nl/activiteiten/skills/


Wat is een skills ontologie?

Wat zijn skills?
 Alle kennis, beroeps- en gedragsvaardigheden die nodig zijn voor uitoefening 

van een beroep

Taxonomie: ordening / categorisering
 UWV: 437 ISCO+ beroepen, 4.700 taken, enz…
 Kwalificatiestructuur: 460 kwalificaties, 2.000 kerntaken, enz.…
 ESCO: 13.485 kennis, vaardigheden, attitudes…

Ontologie: naast ordening ook regels / verbanden
 Verwantschap in handelingen, uitvoering, context, complexiteit…
 Continue ontwikkeling van beroepen en opleidingen
 AI nodig om alle mogelijke verwantschap in beeld te brengen



Twee programma’s Skills
1. Skills inzichten in het kader van crisisdienstverlening (2021-2022. 

UWV, SBB)
 Basisversie skillstaal (koppeling skills in beroepen-kwalificaties)
 Ontsluiting via dashboards UWV-SBB (startset van 30 beroepen)

SBB
 Impact van skills op arbeidsmarktmobiliteit en opleiding en op SBB
 Ontwerp voor IT infrastructuur voor skills en voor skills-diensten en 

producten van SBB
 Proof of Concept SBB op basis van skills ontologie

2. Vaardig met Vaardigheden (2022-2025. UWV, SBB, TNO, 
CBS)

 Een nationale verbindende skillstaal
 Die actueel blijft door toepassing van hybride AI
 Beschikbaar voor partijen in het onderwijs en op de 

arbeidsmarkt
 Onder meer via het leeroverzicht.nl
 Verkenning aansluiting andere onderwijssectoren

Fase 0

Vooronderzoek

jan-2021 t/m aug-
2021 

Fase 1

Verkenning 
methode 

sep-2021 t/m dec-
2021

Fase 2

Ontwikkelen 
en vastleggen 

methode 
jan-2022 t/m dec 

2022



Methodiek om skills herkenbaar te maken in de 
kwalificatiestructuur (basisversie Skillstaal)

Kwalificatie A Kwalificatie B Keuzedeel C Certificaat D



Voorbeeld van verwantschap: de airco monteur
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Taken in 
dashboard

Werkprocessen 
kwalificatiestructuur

Vacature 1

Vacature 2

Vacature 3ESCO

Verhelpen van 
storingen

Reparaties 
uitvoeren

Service bezoek: 
storing

Storingen diagnosticeren
Storingen opsporen
Storingen oplossen

Lost storingen op

Machines of apparatuur 
onderhouden



Fit

Informeren en 
adviseren

Verkoopgesprek 
voeren

Omgaan met 
klachten

Moderne 
vreemde talen

Servicegericht Accuraat

Empathisch 
vermogen

Telefonische 
(verkoop) 

vaardigheden

Aftersales 
werkzaamheden

Webcare 
werkzaamheden

Keuzedeel
Commercie (K0018)

Certificaat
Online marketing (K0519)

Verkoopmedewerker 
detailhandel

Klantcontact 
medewerker-

outbound

Maatwerk omscholing op basis van skills

Gap
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Ontsluiting via dashboard skills          
werk.nl/arbeidsmarktinformatie/dashboards/skills

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/dashboards/skills


CompetentNL: één publieke, nationale skillstaal

Leer 
overzicht



Marktreview VmV
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https://survey.tno.nl/tfgairmser?l=nl
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