
De opening van de bijeenkomst is om 09.00 uur.
Zet alvast je microfoon en (video)beeld uit!

WELKOM!

Themabijeenkomst Derde Leerweg ‘Route naar werk ‘ 
dinsdag 23 juni 2020



Programma

Tijd Onderdeel Onder leiding van
09.00 - 09.15 Welkom en instructie Charlotte Lugtenburg - Kennispunt LLO
09.15 - 09.45 Maatwerk voor volwassenen in de 3e leerweg Marjo Jansen – min OCW
09.45 - 10.00 Pauze/evt. inloggen sessie 2
10.00 - 10.30 De praktijkleerroute op maat Karin Lukassen – MBO Raad

Brenda Bleecke – Albeda College
10.30 - 10.45 Pauze/evt. inloggen sessie 3
10.45 - 11.15 De 3e leerweg en mbo-certificaten Rini Romme – MBO Raad

Flora van Eck – ROC Mondriaan
11.15 - 11.30 Pauze/evt. inloggen sessie 4
11.30 - 11.45 Stand van zaken regeling Flexibilisering mbo Imane Haidour – min OCW
11.45 - 12.15 Subsidie-aanvraag regeling Flexibilisering mbo Sabine Mul – MBO Raad

Ineke Magdelijns – ROC van Twente
12.15 - 12.30 Afsluiting en vervolg Pia Deveneijns - Kennispunt LLO



Wat spreken we af?

• Microfoons en (video)beeld van alle deelnemers staan uit. 
• Na elke deelsessie is er 10 minuten voor vragen.
• Niet klikken op de power point of het icoontje ‘beheren overnemen’.
• Vragen stellen doen we alleen schriftelijk via de chatfunctie. 
• De chatfunctie wordt beheerd door het Kennispunt.

Welkom en instructie 



Deelsessie 1: ‘Maatwerk voor volwassenen in de derde leerweg’
Marjo Jansen – min OCW

• Microfoons en (video)beeld van alle deelnemers staan uit. 
• Na elke deelsessie is er 10 minuten voor vragen.
• Niet klikken op de power point of het icoontje ‘beheren overnemen’.
• Vragen stellen doen we alleen schriftelijk via de chatfunctie. 
• De chatfunctie wordt beheerd door het Kennispunt.

Deelsessie 1: 09.15-09.45



Maatwerk voor 
volwassenen in de 
derde leerweg mbo

Presentatie voor de online themabijeenkomst 23 
juni 2020 van Kennispunt LLO

Marjo Jansen, directie MBO

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ2ZOa34zbAhWB2KQKHe62BKsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.florijnmobiliteit.nl/over-ons/werken-bij/vacature-automonteurtechnisch-specialist-fulltime/&psig=AOvVaw0TVF3D3Eey_31kpQ_IkGC3&ust=1526646390578576


MBO: voor jongeren én volwassenen



Verschillende leerwegen in het mbo



Kenmerken derde leerweg (1)

Overeenkomsten met leerwegen bol en bbl
• leidt op tot hetzelfde mbo-diploma
• kwaliteitsborging onderwijs en examinering
• toezicht inspectie
• inschrijving student: OOK, POK, BRON

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmijn.provoet.nl%2Fledeninfo%2Fonderwijs%2Fbranchediploma-mbodiploma&psig=AOvVaw2RvkMrgFyvrdrR9j8gj7DT&ust=1592415723993000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDn0P7whuoCFQAAAAAdAAAAABAL


Kenmerken derde leerweg (2)

Verschillen tussen derde leerweg en leerwegen bol en bbl
• geen bekostiging door OCW
• geen voorschriften voor urennorm en studieduur
• geen bekwaamheidseisen onderwijspersoneel 
• toelatingsrecht niet van toepassing



Makkelijker afstemmen op wensen volwassenen

• in eigen tempo leren via afstandsonderwijs
• praktijkgerichte en hybride werkvormen 
• in een kortere tijd leren vanwege relevante werkervaring of 

opleidingen of cursussen



Mogelijkheid voor studenten om (enkel)
een onderdeel van een mbo-opleiding te volgen



Certificaattrajecten 

Student en school kunnen, in de derde leerweg, afspreken dat de student 
alleen een onderdeel volgt waarmee een mbo-certificaat te behalen is.

•OCW kan een certificaat verbinden aan een beroepsgericht onderdeel of 
keuzedeel, als dit meerwaarde heeft voor bij- en omscholing volwassenen
•Overzicht van vastgestelde certificaten voor keuzedelen en 
beroepsgerichte onderdelen in het certificatenloket van SBB

https://certificaat-mijn.s-bb.nl/



Trajecten gericht op een praktijkverklaring
Student en school kunnen, in de derde leerweg, afspreken dat de student 
alleen een bpv-deel volgt waarbij deze bpv-periode wordt afgerond met 
een praktijkverklaring.

• pilot in opdracht van OCW/SZW
• regionale samenwerkingsverbanden
• alleen voor werkenden en werkzoekenden 

voor wie een diploma of certificaat vooralsnog 
niet haalbaar is

https://www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren/pilots-praktijkleren-
met-de-praktijkverklaring-in-het-mbo



Aanvraagprocedure derde leerweg

• per kwalificatie afzonderlijk diploma-erkenning aanvragen
• diploma-erkenning geeft mogelijkheid om opleiding in de 

derde leerweg uit te voeren in alle varianten
• DUO kan aanvullende documenten opvragen
• aanvraagprocedure is te vinden op de website van DUO
• in onderzoek: snellere procedure als instelling al opleiding 

in bol of bbl uitvoert

https://duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/niet-
bekostigd-onderwijs/diploma-erkenning-aanvragen/derde-
leerweg.jsp

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.czo.nl/nieuws/%E2%80%8Baanvraagprocedure-losse-erkenning-gewijzigd&psig=AOvVaw1KVaj7rcwM-9SB1vCVucny&ust=1592422572967000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj_xMCKh-oCFQAAAAAdAAAAABAF


Inschrijving voor (een deel van) een opleiding

• vermelden welke opleiding (ook als het gaat om een deel van 
deze opleiding)

• afspraak welk deel van de opleiding wordt gevolgd vastleggen 
in de onderwijsovereenkomst (in de toekomst op andere wijze)

• afsluiten praktijkovereenkomst
• registratievorm derde leerweg in BRON

OVO als het behalen van het diploma het doel is
ODT als vooraf is afgesproken een deel van de opleiding te 
volgen



Meer weten?

Te verwachten publicaties:
• brochure Ruimte in de regels LLO
• brochure investeren publieke middelen in private activiteiten
• publicaties Kennispunt:

handreiking derde leerweg 
update handreiking certificaten
update handreiking verkorting van opleidingen 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.drugsinfo.nl/&psig=AOvVaw3NeNM4br-kfs2AjGLKCqk6&ust=1592423135040000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDKx8yMh-oCFQAAAAAdAAAAABAF


Vragen?



Vragenrondje
10 minuten

‘Maatwerk in de derde leerweg’
Marjo Jansen

• Microfoons en (video)beeld van alle deelnemers graag uit laten. 
• Er is 10 minuten tijd ingeruimd voor vragen.
• Vragen stellen kun je doen via de chatfunctie. 
• De chatfunctie wordt beheerd door het Kennispunt. Pia stelt de vragen 

aan de sprekers.
• Complexe vragen worden op een later moment beantwoord.



09.45 – 10.00 Pauze!

Deelsessie 2: ‘De praktijkleerroute op maat’
Karin Lukassen en Brenda Bleecke

• Microfoons en (video)beeld van alle deelnemers staan uit. 
• Na elke deelsessie is er 10 minuten voor vragen.
• Niet klikken op de power point of het icoontje ‘beheren overnemen’.
• Vragen stellen doen we alleen schriftelijk via de chatfunctie. 
• De chatfunctie wordt beheerd door het Kennispunt.

Om 10:00 uur start deelsessie 2





Praktijkleerroute op maat

Praktijkleren met een praktijkverklaring 
in het mbo

https://www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-
en-examineren/pilots-praktijkleren-met-de-
praktijkverklaring-in-het-mbo

https://www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren/pilots-praktijkleren-met-de-praktijkverklaring-in-het-mbo


Aanleiding

• Verkenning SBB doorvertaling aanpak stages 
arbeidstoeleiding VSO en PRO leerlingen naar 
werkenden en werkzoekenden

• Wens sociale partners en SZW tot 
positionering binnen het MBO
– kwaliteitsborging van het leren in de praktijk 
– doelen en resultaten leren in de praktijk in mbo-taal 

(herkenbaar voor werkveld en mbo-school)
– opstap naar werk en mbo-opleiding



Pilot

• Aan de slag binnen huidige wettelijke 
kaders van OCW/ SZW

• Monitoring en evaluatie proces en 
(eerste) resultaten:
– kansrijke aanpak? 
– mogelijke knelpunten (waaronder wetgeving 

OCW / SZW (inhoud, financiering)?
– oplossingen korte termijn/lange termijn?



Uitgangspunten
• Alleen bedoeld voor werkenden en 

werkzoekenden voor wie een mbo-
diploma of mbo-certificaat vooralsnog niet 
haalbaar is

• Voorwaarden samenwerkingsverbanden
– deelname alle relevante partijen
– intentie deelnemende werkgevers en mbo-

scholen: kandidaat kan (indien gewenst) na 
afloop verder in werk en/of vervolgopleiding 
mbo



Praktijkleerroute op maat

Wat?
• Student volgt een van te voren  

afgesproken deel van mbo-opleiding 
met in ieder geval bpv 

• alleen in de derde leerweg, geen 
financiering uit de lumpsum



Afronden 
praktijkleerroute op maat

Bewijs? MBO VERKLARING
Altijd:
1. Resultaat beroepspraktijkvorming: praktijk-

verklaring (referentie praktijkopleider)
Indien van toepassing:
2. Examenresultaten: behaalde (deel)examen-

onderdelen 
3. Overige resultaten 
4. Bijlage: totaaloverzicht examenresultaten



Rol van het mbo 
praktijkleerroute op maat

Inclusie-
ve

advies-
functie

instroom

• Erkend 
leerbedrijf

• Begelei-
ding: 
intensief

• Onderwijs

leerproces

• MBO 
verkla-
ring

• vervolg

uitstroom

met tenminste een 
praktijkverklaring

Derde 
leerweginschrijving
/OOK en POK

Oordeel over 
uitvoering 
werkproces(sen)



Karin Lukassen
Beleidsadviseur MBO Raad

k.lukassen@mboraad.nl



Samenwerking in regio Rijnmond

• Een kernteam met vertegenwoordigers uit:

• Gemeente Nissewaard
• Stroomopwaarts (Maassluis, Vlaardingen en Schiedam)
• Gemeente Hoeksche Waard
• Gemeente Rotterdam
• IJsselgemeenten
• BAR gemeenten
• Gemeente Goeree Overflakkee
• Albeda
• Zadkine
• Lentiz
• SBB
• Programmaraad
• Leerwerkloket
• UWV (sinds 2020)
• Promen



Doelstellingen

1. Samenwerking

2. Inclusieve adviesfunctie

3. Kostprijsberekening

4. Uniform regionaal proces (één regionale procesbeschrijving)



Route

Toelating obv het 
inclusief advies

Overhandiging en 
ondertekening van de 
praktijkverklaring

Praktijkbegeleider maakt  
een eindbeoordeling van  
de werkprocessen. 

• Praktijkbegeleider 
bewaakt de voortgang 
van de kandidaat en 
beoordeelt de 
behaalde resultaten

• Documenten: BPV 
opdrachten en 
documenten uit het 
praktijkloket

Begeleider praktijkleren 
bespreekt met 
betrokkenen de selectie 
van werkprocessen

Aanmelding 
Praktijkleren

Certificeren en 
plaatsen

Coachen en 
beoordelen

Uitvoeren in de 
praktijk

1 2 543

Input werkgevers (kansrijke werksoorten en werkgeverseisen)

Plaatsing op 
werksoort

MBO

inschrijving praktijkloket
Check op vooropleiding
Praktijkovereenkomst

Onderwijsovereenkomst

MBO
BPV-begeleider van het 

MBO ondersteunt 
praktijkbegeleider bij de 

beoordeling van de 
werkprocesssen

Er wordt een 
praktijkverklaring 

gegenereerd

MBO

BPV-begeleider van het 
MBO ondersteunt 

praktijkbegeleider bij de 
(tussentijdse) beoordeling 
van de werkprocesssen.



Wijze van uitstroom werkzoekenden

• Traject bij een werkgever gekoppeld aan een 
intentieverklaring: de werkgever neemt de 
werkzoekende in dienst na uitreiking 
praktijkverklaring.

• Traject bij een leerontwikkelingsbedrijf:
- na uitreiking praktijkverklaring in dienst 
nemen bij het leerontwikkelbedrijf en 
vervolgens detacheren
- na uitreiking praktijkverklaring koppelen aan 
een werkgever



Inclusieve adviesfunctie en rol ROC

Voorwaarden om deel te kunnen nemen aan de pilot:
 Werkplek bij erkend leerbedrijf (stagemarkt.nl)
 Niet ingeschreven bij een MBO-opleidingsinstituut
 Werkfit
 Doorverwezen door een erkend instituut (diagnose centrum)
 Geen startkwalificatie
 Niet schoolbaar
 Wel leerbaar
 Gemotiveerd



Rol ROC

BPV-begeleider van het MBO ondersteunt 
praktijkbegeleider bij de beoordeling van de 
werkprocessen. D.w.z. dat de praktijkbegeleider heeft 
gezien en kan aangeven welk werkproces of welke 
werkprocessen híj de student heeft zien uitvoeren in het 
bedrijf.

Intensiteit ondersteuning: afhankelijk van de afspraken die 
de partners maken. Minimaal 2 momenten.



Brenda Bleecke
Beleid / projectmanagement Startcollege Albeda

b.bleecke@albeda.nl





Vragenrondje
10 minuten

Deelsessie 2: ‘De praktijkleerroute op maat’
Karin Lukassen en Brenda Bleecke

• Microfoons en (video)beeld van alle deelnemers graag uit laten. 
• Er is 10 minuten tijd ingeruimd voor vragen.
• Vragen stellen kun je doen via de chatfunctie. 
• De chatfunctie wordt beheerd door het Kennispunt. Pia stelt de vragen 

aan de sprekers.
• Complexe vragen worden op een later moment beantwoord.



10.30 – 10.45 Pauze!

Deelsessie 3: ‘De derde leerweg en mbo-certificaten’
Rini Romme en Flora van Eck

• Microfoons en (video)beeld van alle deelnemers staan uit. 
• Na elke deelsessie is er 10 minuten voor vragen.
• Niet klikken op de power point of het icoontje ‘beheren overnemen’.
• Vragen stellen doen we alleen schriftelijk via de chatfunctie. 
• De chatfunctie wordt beheerd door het Kennispunt.

Om 10:45 uur start deelsessie 3





Dynamische Kwalificatiestructuur

Kwalificatiestructuur Indicatie Extra info

Kwalificatiedossiers 200 plus-minus

Kwalificaties 500 plus-minus

Cross-overkwalificaties 22 (+11 in ontwikkeling)

Keuzedelen 1100 (in aanbod 90%) 

Keuzedelen met MBO-certificaat 164

MBO-certificaat in pilots 20 (+14 in afronding + 5 ontw.)

Experiment Ruimte in regio 4 (+6 in tweede tranche)



We zien een veranderende werknemer



Opleidingen onder druk is van alle tijden
• Voortdurend nieuwe technieken/ beroepen/ vaardigheden
• Nieuwe eisen aan mensen; andere competenties en vaardigheden
• Grote diversiteit in regio’s
• Propositie mbo in onderwijskolom (vo - ad)
• Leren in de praktijkroute en op het bedrijf (duaal - modulair)
• Andere doelgroepen o.a. vanuit het sociaal domein
• Markt voor bijscholen/ omscholen (herstarters-doorstarters)
• Meer maatwerk: gepersonaliseerd leren, variatie in onderwijs-

routes (passend bij situatie student/werknemer), hybride etc.
• Knellende kwalificaties



MBO-Certificaten

Certificaat voor 
keuzedeel (164)

Certificaat voor 
beroepsgericht 
deel van een 
kwalificatie 
(14 + 25 fase 2)



Mbo-certificaten – eerste pilot
• Restauratieschildertechnieken
• Koken in de horeca
• Opsluiten en voormonteren kozijnen en ramen
• Verzorgen van varkens
• Industriële productie en planning
• Adviseren over energiebesparende maatregelen
• Technisch adviseren vastgoedonderhoud
• Regievoering en vakontwikkeling in de zorg
• Basis voor deskundige zorg
• Lokaliseren en inspecteren van storingen in e-installaties
• Meewerken in de productie
• Optimaliseren van werktuigkundige installaties
• Ondersteuning thuis
• Basisonderhoud aan toestellen werktuigkundige installaties



Doel pilot mbo-certificaten
1) Het verder opzoeken van de ruimte binnen de vigerende wet- en regelgeving, 

bijvoorbeeld ten aanzien van de studiebelasting of onderwijs via leereenheden

2) Het verkrijgen van leerervaringen of de ontwikkelde methodiek ook eenduidig, 
toepasbaar en breed gedragen is binnen alle sectoren en branches

3) Het verkrijgen van aanscherpingen voor in tranche 1 ontwikkelde methodiek

4) Het opdoen van aanvullende leerervaringen bij de uitvoering van 
scholingstrajecten bij andere sectoren, branches en scholingsvraagstukken

5) Het opdoen van leerervaringen bij de behandeling en afhandeling van mbo-
certificaten voor beroepsgerichte onderdelen voor sectorkamers (en 
marktsegmenten), de Toetsingskamer en de werkorganisatie SBB. 



Spelregels mbo-certificaten
• Zelfstandige betekenis op de arbeidsmarkt en van enige 

substantie (ontwikkeleis: ordegrootte 240-1200 sbu)
• Er op in schrijven kan in derde leerweg (DUO)
• Als onderdeel diploma traject:

• Onderdeel van diploma – dus niet apart uitreiken
• Automatisch geregistreerd in DUO als onderdeel diploma
• Uitreiken bij voortijdig verlaten diplomatraject

(mits aangetoond kan worden dat het is behaald - OER)
• Recht van student

• Tweede pilotronde 25 trajecten van samenwerkingsverbanden
• 6 klaar + 14 in afronding + 5 in ontwikkeling

• Na opname in register voor iedere school beschikbaar



EEN LEVEN LANG LEREN
DE INZET VAN MBO-CERTIFICATEN ALS MOTOR TOT SUCCES

Flora van Eck: ROC Mondriaan



PILOTS OPGESTART MET 2 DOELEN

• Methodiek ontwikkelen
• Leerervaringen opdoen

 Pilots eind 2019 afgerond: uitreiking 
certificaat 30 september 2019



https://vimeo.com/361322665/269ca3f71f


WAARDE CERTIFICAAT

• Bedrijfsleven en onderwijs valideren
 civiele waarde

• Opname in diplomaregister
 erkend door minister OCW

• Voldoet aan gebruikelijke kwaliteitsnormen
 toetsing Onderwijsinspectie



TRAJECT REGIO HAAGLANDEN
Mogelijkheden onderzocht en besproken met 
werkgeversvereniging ZZW en partners zorg en welzijn: vooral 
interesse in opscholing van niveau 2 naar delen van niveau 3.

• aansluiten bij brief minister: erkenning werkervaring in mbo en 
hbo uit oktober 2018

• koploper HWW Zorg: meerdere volgers in de regio 
• mede ondertekenaars van de pilot: Actiz, ZZW, CNV en 

zorgkantoor CZ
• ondersteuning van SBB en monitoring door Hutspot in het 

ontwikkeltraject
• intensieve samenwerking docent, opleiders HWW en de 

studenten, zowel in voortraject als in de uitvoering



TRAJECT HWW ZORG
Vraagstuk
- grote tekorten niveau 3
- “overschot” medewerkers op niveau 2
- moeilijk opscholen van niveau 2 naar niveau 3

Doelgroep: oudere werknemers 
(gemiddeld 48 jaar en gemiddeld 17 jaar 
werkzaam bij HWW Zorg) 



MBO-CERTIFICAAT 
REGIEVOERING EN VAKONTWIKKELING IN DE ZORG

Biedt mogelijkheid ontwikkeling van medewerkers op 
beroepsgerichte onderdelen (daar waar hun hart ligt)

- Werkprocessen geselecteerd met HWW Zorg
- Inzet in extramurale zorgverlening (de wijk) met zelfstandige 
betekenis (ondersteund door werknemersorganisatie)
- Oktober 2019: start intramurale groep
- Doorstuderen naar niveau 3 optie voor wie wil en kan: van de 39 
afgestudeerden gaan er 20 door in een verkort traject
- Vastgestelde examinering via Consortium



INHOUD TRAJECT
Voortraject: motivatie en digitale vaardigheden in 

samenwerking met HWW Zorg
Duur: 1 jaar

4 uur per week les op school 
(kan ook op locatie)
2 uur per week les via de virtuele klas

start met 40 deelnemers (2 groepen) uit de wijkzorg

Elke lesdag is de praktijkopleider het eerste uur 
aanwezig voor praktische vragen en ondersteuning

Werkprocessen uit het basisdeel: 
- zorg uitvoeren op basis van een geformuleerd zorg-
leefplan
(W1, W4, W6, W7 van B1K1)
- zorgtechnische handelingen uitvoeren 
(W2, W5, W8 van B1K1)
- werken aan de eigen vakontwikkeling
(W1 van B1K2)
Werkprocessen uit het profieldeel:
- biedt ondersteuning gericht op zelf- en 
samenredzaamheid (W1 van P1K1)



SUCCESFACTOREN
Voldoet aan een urgent vraagstuk: 4 instellingen zijn/gaan starten met het traject
- De aandacht van HWW voor de deelnemers en het traject: 

* voortraject
* het inzetten van introductie – motivatiemiddag (muziek)
* aansluiten bij het onderwijs
* innovatie met Learning online
* korte lijnen en werken met een stuurgroep

- Versterken van eigen kracht van deelnemers
* plezier in het leren
* bekrachtigen wat je al kan 
* overzichtelijk traject
* meer dan 70% van de deelnemers geeft aan door te willen studeren naar de volledige VIG en is nu gestart

- Ontwikkeling volgend certificaat op niveau 2



KNELPUNTEN
- Het geven van een zelfstandige betekenis aan het certificaat in het bestaande functiebouwwerk vraagt 

aandacht
- Het motiveren van werknemers om verder te leren en ontwikkelen terwijl zij ervaren hetzelfde werk te 

blijven doen
- Financiering van het onbekostigd onderwijs 

(oplossing: sectorplan plus maar alleen indien met ontslag bedreigd; geen behoud in regeling 
opgenomen)

- Het examineren van het gehele werkproces
- Het organiseren van een gepersonaliseerde leeromgeving met vaste docenten
- het combineren van werken, school en privé voor de studenten



VRAGEN?



Vragenrondje
10 minuten

Deelsessie 3: ‘De 3e leerweg en mbo-certificaten’
Rini Romme en Flora van Eck

• Microfoons en (video)beeld van alle deelnemers graag uit laten. 
• Er is 10 minuten tijd ingeruimd voor vragen.
• Vragen stellen kun je doen via de chatfunctie. 
• De chatfunctie wordt beheerd door het Kennispunt. Pia stelt de vragen 

aan de sprekers.
• Complexe vragen worden op een later moment beantwoord.



11.15 – 11.30 Pauze!

Deelsessie 4: ‘Stand van zaken Regeling flexibilisering mbo’
Imane Haidour

• Microfoons en (video)beeld van alle deelnemers staan uit. 
• Na elke deelsessie is er 10 minuten voor vragen.
• Niet klikken op de power point of het icoontje ‘beheren overnemen’.
• Vragen stellen doen we alleen schriftelijk via de chatfunctie. 
• De chatfunctie wordt beheerd door het Kennispunt.

Om 11:30 uur start deelsessie 4



Regeling flexibel mbo 
voor volwassenen

Juni 2020
Imane Haidour, beleidsmedewerker 
directie mbo, OCW

Leven_lang_ontwikkelen@minocw.nl



Kabinetsbeleid
• In Regeerakkoord (2017): “doorbraak” naar een positieve leercultuur is 

nodig. 

Kabinet wil dat mensen leren en ontwikkelen zien als vanzelfsprekende 
onderdelen van hun werk en hun leven. 

• Urgentie: steeds dynamische arbeidsmarkt (digitalisering, 
automatisering etc.) vraagt om andere kennis/vaardigheden en bredere 
inzetbaarheid)

• Meerjarig actieprogramma, met als ambitie de eigen regie van mensen 
te versterken. 
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Kabinetsbeleid 
• Het bevorderen van een flexibel onderwijsaanbod, dat goed te 

combineren is met werk en privéleven is een belangrijk onderdeel van 
het actieprogramma.

• Het mbo biedt kansen en mogelijkheden om LLO verder te versterken. 
Zowel bekostigde als niet-bekostigde instellingen hebben hierin een 
belangrijke rol.

• Werkenden en werkzoekenden moeten in elke regio terecht kunnen 
voor flexibel onderwijs, passend bij hun behoefte.

• Verschillende maatregelen zoals de pilots certificaten en praktijkverklaring 
én de Subsidieregeling voor flexibilisering mbo (5 mln. per jaar). 



Subsidieregeling Flexibilisering mbo
https://youtu.be/miPXB8mzo8Y

• Doel: publieke en private instellingen ontwikkelen samen flexibele 
onderwijsprogramma’s in de derde leerweg aansluitend op de doelgroep en 
bedrijfsleven.

• De derde leerweg biedt meer ruimte voor flexibel onderwijs: geen wettelijke 
voorschriften onderwijsuren, studieduur, les- en cursusgelden.

• Publieke en private mbo-instellingen bundelen hun krachten door meer te 
gaan samenwerken.

• Uitwisseling van kennis tussen bekostigd en particulier beroepsonderwijs. 

• Lerend netwerk; ervaringen worden gedeeld t.a.v. leermaterialen, 
werkwijzen en aanpakken via netwerkbijeenkomsten.

https://youtu.be/miPXB8mzo8Y


Beschikbare middelen
• Omvang subsidie € 20 miljoen
• Voor de startsubsidie zijn er 2 aanvraagronden: één 2019 en één in 2020.
• Voor de ontwikkelsubsidie zijn er nog 3 indieningstermijnen:

Uitstel 2e aanvraagronde uiterlijk op 30 juni 2020;
3e aanvraagronde uiterlijk op 1 oktober 2020;
4e aanvraagronde uiterlijk op 1 oktober 2021.

• Per aanvraag: € 125.000 – € 500.000.
• Een samenwerkingsverband kan max. 2 x subsidieaanvraag indienen. als medeaanvrager is er geen limiet.

Waaraan mag de subsidie besteed worden?
- Ontwikkeling van flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg;
- Ontwikkeling van leermaterialen en methoden;
- Werving van doelgroepen; en
- Professionalisering van docenten.

Wat mag niet:
- Kosten voor het aanbieden en uitvoeren van onderwijs 



Meer weten? Hier vindt u veelgestelde vragen over de subsidieregeling

www.dus-i.nl/subsidies/flexibel-beroepsonderwijs-derde-leerweg/documenten/

http://www.dus-i.nl/subsidies/flexibel-beroepsonderwijs-derde-leerweg/documenten/


Meld je aan voor onze nieuwsbrief over LLO via

Leven_lang_ontwikkelen@minocw.nl

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjloqPw0bDdAhVEIlAKHUwYCNwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ted.com/playlists/482/talks_to_support_a_healthy_deb&psig=AOvVaw1loX8v6LPMadSjpBE-Sb5t&ust=1536675823869566


Vragenrondje
10 minuten

Deelsessie 4: ‘Stand van zaken Regeling flexibilisering mbo’
Imane Haidour

• Microfoons en (video)beeld van alle deelnemers graag uit laten. 
• Er is 10 minuten tijd ingeruimd voor vragen.
• Vragen stellen kun je doen via de chatfunctie. 
• De chatfunctie wordt beheerd door het Kennispunt. Pia stelt de vragen 

aan de sprekers.
• Complexe vragen worden op een later moment beantwoord.



‘Subsidie aanvraag Regeling flexibilisering mbo’
Sabine Mul en Ineke Magdelijns

• Microfoons en (video)beeld van alle deelnemers staan uit. 
• Na elke deelsessie is er 10 minuten voor vragen.
• Niet klikken op de power point of het icoontje ‘beheren overnemen’.
• Vragen stellen doen we alleen schriftelijk via de chatfunctie. 
• De chatfunctie wordt beheerd door het Kennispunt.

11.45-12.15 vervolg deelsessie 4



Flexibele beroepsopleidingen voor volwassen 
Timmerman – Metselaar

deelsessie derde leerweg – route naar werk
23 juni 2020



Even voorstellen

 Sabine Mul, 

beleidsadviseur bedrijfstakgroep Techniek Gebouwde Omgeving, 

MBO Raad

 Ineke Magdelijns, projectleider Flex MBO Timmeren en Metselen, 
ROC van Twente



nieuwe 
technologieën 

Grote vraag naar vakmensen in de sector Techniek en Bouw
Regeling Flexibele beroepsopleidingen voor volwassenen biedt mogelijkheden

grote vraag krimp andere 
doelgroepen

aanpassen 
werkprocessen

Ontwikkelingen 
nieuwe 

vaardigheden

Maatwerktrajecten 



Doelstelling regeling: 
Het ontwikkelen van een onderwijsprogramma voor beroepsopleidingen in de derde 
leerweg dat specifiek gericht is op werkenden en werkzoekenden

1. Draagvlak bij mbo-scholen en private opleiders

2. Oriënterende bijeenkomst met verschillende partijen

3. De uitkomst van dit overleg was unaniem positief  

 Synergie in ontwikkelcapaciteit;

 Kennis en kunde van particuliere opleiders wordt ingebracht;

 Landelijke acceptatie van ontwikkelde onderwijseenheden (civiel effect)

4. Aanstelling penvoerder

Ontwikkeling van een flexibel onderwijsprogramma
Stappen om tot een subsidieaanvraag te komen



In brainstorm aan de slag met:

1. visie op flexibel beroepsonderwijs

2. vraaggerichtheid en wervingsstrategie

3. professionalisering

4. duurzame verankering

Bewust zijn van feit dat:

• De deelnemer in de derde leerweg een andere doelgroep betreft dan regulier bbl. 

• De kosten van de opleiding (in de derde leerweg) worden betaald door de 
opdrachtgever (bedrijf of werknemer)

• Basis leggen, die ook voor andere opleidingen in de derde leerweg toepasbaar is

Beschrijven in Ontwikkelplan, activiteitenoverzicht en bijbehorende begroting.

Van inspiratie naar concretiseren
Schrijven van aanvraag



Aanscherpen aanvraag
Feedback van voorschouw waardevol



Kritische 
succesfactoren

 Think big, Start small, Scale fast

 Aanhaken & informeren stakeholders cruciaal

 Feedback op concept versies

 Pro-actieve aanpak

 Overall coördinatie door projectleider

.

tijd

draagvlak

concrete 
producten



Van denken naar doen
Gedegen projectaanpak cruciaal voor succes

Succes

Regionaal

Tijd voor 
organiseren

Planning en 
fasering

Juiste 
expertise

Concrete 
producten

?



BLIK OP DE 
TOEKOMST 

DUURZAAMHEID EN 
VERANKERING 

AANVRAGEN MET 
AANVULLENDE FOCUS



 Ineke Magdelijns imagdelijns@rocvantwente.nl

 Sabine Mul s.mul@mboraad.nl

Vragen
Mag ook later…

mailto:imagdelijns@rocvantwente.nl
mailto:s.mul@mboraad.nl


Vragenrondje
10 minuten

Vervolg Deelsessie 4: ‘Subsidie aanvraag Regeling flexibilisering mbo’
Sabine Mul en Ineke Magdelijns

• Microfoons en (video)beeld van alle deelnemers graag uit laten. 
• Er is 10 minuten tijd ingeruimd voor vragen.
• Vragen stellen kun je doen via de chatfunctie. 
• De chatfunctie wordt beheerd door het Kennispunt. Pia stelt de vragen 

aan de sprekers.
• Complexe vragen worden op een later moment beantwoord.



AFRONDING EN VERVOLG

Themabijeenkomst Derde Leerweg ‘Route naar werk ‘ 
dinsdag 23 juni 2020
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