
De arbeidsmarkt verandert. Digitalisering, demografische ontwikkelingen, 

de groeiende economie en krimpsectoren hebben veel invloed op het 

vakmanschap. Om te zorgen dat we ook in de toekomst beschikken over  

de vakmensen die we nodig hebben, is een leven lang ontwikkelen cruciaal.  

En mbo-certificaten bieden een oplossing.

BEDRIJFSLEVEN

Bedrijfsleven  
Beroepen veranderen. Om bij te blijven met 
deze veranderingen kunnen werkenden en 
werkzoekenden een keuzedeel volgen en 
afsluiten met een mbo-certificaat. Zo leren 
zij de specifieke kennis en vaardigheden 
die ze nodig hebben en beschikt u over de 
vakmensen die u nodig heeft.

Specifieke kennis
Met een keuzedeel verbreden of verdiepen 
studenten hun vakmanschap. De minister 
van OCW verbindt aan steeds meer keuze-
delen een mbo-certificaat. Hierdoor kunnen 
werkenden en werkzoekenden ook zo’n 
keuzedeel volgen. Zo leren zij de benodigde 
kennis en vaardigheden, zonder een 
volledige mbo-opleiding te volgen. 

Het certificatenloket
Is uw leerbedrijf toe aan op-, om- of 
bijscholing? Op het mbo-certificatenloket 
ziet u welke certificaten beschikbaar zijn. 
Ook kunt u een voorstel doen voor een nieuw 
mbo-certificaat. Het mbo-certificaat wordt 
geregistreerd bij DUO en heeft een landelijke 
waarde. Bezoek het mbo-certificatenloket 
op: s-bb.nl/certificaten.

Advies
Heeft u behoefte aan advies? Neem  
contact op met de Servicedesk van SBB.  
Maak een afspraak met een van onze 
adviseurs en bespreek uw scholingsvraag. 
Het telefoonnummer van de Servicedesk 
van SBB is 088 338 00 00. Ook kunt u contact 
opnemen met een school in uw regio.
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Onderwijs
De minister van OCW verbindt aan steeds 
meer keuzedelen een mbo-certificaat. 
Hierdoor kunnen werkenden en 
werkzoekenden een los keuzedeel volgen 
en het afsluiten met een landelijk erkend 
certificaat. Zo leren zij de specifieke kennis 
en vaardigheden die zij nodig hebben, 
zonder volledige mbo-opleiding te volgen. 

Landelijke waarde
Het mbo-certificaat is onderdeel van 
de kwalificatiestructuur, heeft een 
landelijke waarde en wordt opgenomen 
in het diplomaregister van DUO. Het mbo-
certificaat wordt verbonden aan bestaande 
keuzedelen. Wilt u een voorstel doen voor 
een nieuw keuzedeel? Dan kunt u meteen 
een mbo-certificaat aanvragen.

Doe een voorstel
Op het mbo-certificatenloket van SBB  
kunt u een nieuw mbo-certificaat voordragen 
en de bestaande mbo-certificaten 
bekijken. Ook leest u daar meer informatie 
over de certificaten. Bezoek het mbo-
certificatenloket op: s-bb.nl/certificaten.

Advies
Liever een persoonlijk gesprek?  
Neem contact op met de Servicedesk 
van SBB en plan een afspraak in met een 
adviseur. Bespreek samen de mogelijk- 
heden om de scholingsvraag te vertalen  
naar een certificaat. 
Het telefoonnummer van de Servicedesk  
van SBB is 088 338 00 00. Ook kunt u uw 
vraag stellen via het contactformulier op  
het certificatenloket.
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