
Webinar Opleiden op maat met mbo-certificaten                

2 februari van 10.00-11.30 uur 

 

Planning  Onderdeel  

10.00- 10.05 Welkom 

10.05- 10.20 Louis Rutten (adviseur bij SBB) gaat in op de rol van mbo-

certificaten.  Wat is een mbo-certificaat? Wat is het civiel effect? Hoe 

verhouden certificaten zich tot diploma’s? Hoe kom je van een 

certificaat tot een diploma? Welke mbo-certificaten zijn er? 

 

10.20- 10.35 Het kennispunt Leven Lang Ontwikkelen is door het ministerie van OCW 

opgericht om opleiders (zowel publieke als private opleiders) te 

stimuleren onderwijs te organiseren voor leven lang ontwikkelen. 

Enkele vertegenwoordigers van het Kennispunt LLO geven informatie 

wat het Kennispunt LLO voor werkgevers kan betekenen. Zie ook de 

site: www.levenlangontwikkelen.nl 
Harm Kroesen (ROC Mondriaan) geeft twee voorbeelden van de wijze 

waarop zij-instromers door middel van een opleidingstraject tot een 

certificaat snel en effectief aan de slag kunnen, met perspectief op 

duurzame inzet. 

 

10.35- 11.50 Danielle van Eerden (RegioPlus) gaat kort in op de toenemende zij-

instromers en op de resultaten van het uitstroomonderzoek. Mogelijke 

oplossing hiervoor is wellicht certificeerbaar opleiden. Dilemma is de 

wijze waarop onze arbeidsmarkt is ingericht. Hoe komen we tot een 

Skills-gerichte arbeidsmarkt en welke drempels ervaren werkgevers. 

Per drempel wordt bekeken in hoeverre deze reëel is. Wat vraagt dit 

van RegioPlus, maar ook van zorgorganisaties en landelijke partijen, 

om dit te beslechten.  

 

10.50- 11.00 Rob Egberts (Bureau STERK) laat zien hoe we om kunnen gaan met de 

‘beren op de weg’ als het gaat om de inzet van EVC (erkennen van 

verworven competenties). Iedereen wil gezien en gehoord worden, dat 

geldt zeker ook voor zij-instromers die vaak met een karrevracht aan 

competenties binnenkomen. Rob zal aangeven dat er geen ingewikkelde 

tijdrovende procedure nodig is om die competenties te erkennen. Zeker 

niet als het gaat om erkenning voor één of meer eenheden. Om 

bekwaamheid aan te tonen, is verzilvering naar een mbo-certificaat 

(ook volgens de inspectie) echt niet nodig, maar dat kan wel, ook als 

opstap naar een diploma. 

11.00- 11.05 Pauze 

 

11.05-11.29 Beantwoorden  van vragen die via de chat zijn gesteld 

 

11.29-11.30 Afsluiting 

 

 

http://www.levenlangontwikkelen.nl/

