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Geachte mevrouw Bussemaker, 

 

Het mbo is de beste voorbereiding op de arbeidsmarkt. Nederland wordt er om geroemd dat onderwijs en 

bedrijfsleven in het mbo samen verantwoordelijk zijn voor de opleiding van jongeren. Maar dat het mbo 

ook veel te bieden heeft voor volwassenen is veel minder bekend. Werkenden en werkzoekenden die al een 

diploma op zak hebben en zich willen blijven ontwikkelen, kunnen in het niet-bekostigd onderwijs een 

onderwijstraject volgen voor een keuzedeel waarvoor een mbo-certificaat uitgereikt mag worden. De sinds 

2016 in het mbo geïntroduceerde keuzedelen lenen zich goed om maatwerk te bieden voor starters, maar 

óók voor herstarters en doorstarters. Met keuzedelen kunnen zij zich nieuwe ontwikkelingen eigen maken 

of zich nader specialiseren, waardoor ze hun arbeidsmarktpositie op de korte en lange termijn versterken. 

 

Wij bieden u hierbij het advies 'Toekomstbestendig beroepsonderwijs, mbo-certificaten voor leven lang 

ontwikkelen' aan. In dit advies dragen onderwijs en bedrijfsleven in verschillende arbeidsmarktsectoren 

48 keuzedelen voor, die met een erkend certificaat ook waardevol zijn voor een leven lang ontwikkelen. Wij 

verzoeken u vast te stellen dat voor deze keuzedelen een mbo-certificaat uitgereikt mag worden. 

 

Op dit moment zijn er twee regelingen voor vaststelling van onderdelen van de kwalificatiestructuur 

waarvoor mbo-certificaten uitgereikt kunnen worden: de Regeling certificaten aantal keuzedelen 

beroepsonderwijs en de Regeling certificaten groen beroepsonderwijs. Wij vragen u deze twee regelingen 

zo spoedig mogelijk samen te voegen, zodat het voor het mbo-veld volkomen duidelijk is aan welke 

(keuze)delen van de kwalificatiestructuur een certificaat verbonden is. 

 

We doen u daarnaast aanbevelingen om te zorgen dat de wetgeving voor keuzedelen in het initieel 

beroepsonderwijs ook het leven lang ontwikkelen helpt stimuleren.  

 

Naast keuzedelen kunnen ook beroepsgerichte onderdelen van kwalificaties relevant zijn voor nascholing en 

leven lang ontwikkelen. U heeft ons gevraagd daarover een voorbereidend advies uit te brengen. Onderwijs 

en bedrijfsleven binnen SBB zien op dat vlak veel kansen. Onderdelen van kwalificaties met zelfstandige 

waarde op de arbeidsmarkt kunnen, in de vorm van een keuzedeel, waardevol zijn bij opleidingen en 

scholing in een andere sector. Met een erkend mbo-certificaat kunnen herstarters en doorstarters 

verouderingen in hun eerder afgeronde beroepsopleiding opvangen, zodat hun vakmanschap 
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toekomstproof blijft. De kaders van keuzedelen - afgeronde eenheden waarvoor afzonderlijk onderwijs en 

examinering mogelijk is - kunnen benut worden om pilots uit te voeren met onderdelen van kwalificaties. 

 

Als samenwerkingspartners binnen SBB hebben we de ambitie om de stelsels voor initieel en postinitieel 

beroepsonderwijs nauw op elkaar aan te laten sluiten. Dit advies is een stap in die richting, maar geeft 

geen antwoord op álle vraagstukken. De ontwikkeling van kwalitatief goede keuzedelen staat nog in de 

kinderschoenen. De gevolgen van de invoering van certificaten op onder meer diplomatrajecten, vsv-cijfers, 

marktverschuivingen en examenresultaten zijn nog niet bekend. Het belang van een startkwalificatie mag 

niet ter discussie komen te staan en studenten hebben recht op een waardevast mbo-diploma. Blended 

learning, bbl-trajecten voor volwassenen en vormen van waardering voor iemands portfolio zijn nodig om 

maatwerk te kunnen bieden.  

 

We adviseren u om goed te monitoren wat het effect is van de keuzedelen die een mbo-certificaat 

opleveren en pas na een zorgvuldige analyse van de impact daarvan voor de arbeidsmarktpositie te 

besluiten over verdere ruimte voor certificaten. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

  

 

 

 

Michaël van Straalen Ton Heerts 

voorzitter vicevoorzitter 
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