Hobéon SKO maakt vakbekwaamheid zichtbaar

Persoonscertificering
Vakkennis en -kunde is aan slijtage onderhevig en dient onderhouden te worden.
De vraag vanuit de markt om deze vakbekwaamheden (periodiek) aan te tonen en te borgen
neemt steeds meer toe. Veelal geldt dit voor kritische beroepen met een grote mate van
zelfstandigheid en waarin een groot afbreukrisico speelt.

Zowel voor organisaties als voor individuen is het moeilijk

∙∙

Het certificaat wordt binnen de branche breed gedragen

en bovendien niet wenselijk om door eigen waarneming de

(de criteria worden bewaakt door een college waarin alle

persoonlijke vakbekwaamheid objectief en met de vereiste

belanghebbende partijen zijn vertegenwoordigd).

nauwkeurigheid vast te stellen. Daar waar er geen sprake is van

∙∙

externe validering, dringt het beeld zich op van de slager die zijn

internationale norm, waardoor het certificaat internationaal

eigen vlees keurt. Een beoordeling door derden is wenselijk, waarbij
kernwaarden als onpartijdig, onafhankelijk en deskundig een

Internationale betekenis (certificatie vindt plaats volgens een
herkenbaar is).

∙∙

belangrijke rol spelen.

Toetsing vindt plaats door materiedeskundigen en is dus niet
slechts een papieren formaliteit.

∙∙

Een certificaat is een meerwaarde bij sollicitatie en acquisitie.

Waarom certificeren?

Werkgevers of opdrachtgevers zullen bij voorkeur gebruik

“Waarom zou ik me laten certificeren als ik al gediplomeerd ben?”,

maken van gecertificeerden, omdat dit een eis kan zijn in hun

is een veelgehoorde vraag. Met een diploma sluit iemand een

kwaliteitssysteem en eventuele certificatie daarvan, of als

opleiding af en een diploma is in principe een leven lang geldig.

(klant)voorwaarde bij acquisitie.

Dat is echter geen waarborg voor het op peil houden van de
opgedane (vak)kennis en kunde. Om dat mechanisme van ‘op

∙∙

Gecertificeerden worden opgenomen in een register dat te
vinden is op de Hobéon website.

peil houden’ te bewerkstelligen, biedt certificering een uitkomst.
Daarnaast vormt deskundigheidsbevordering een belangrijk aspect

Randvoorwaarden voor certificatie

in de carrière van de gecertificeerde. Gecertificeerd worden is de

Het College van Deskundigen, met alle belanghebbende partijen,

eerste stap, maar gecertificeerd blijven vergt een proces van het

stelt een certificatieschema op. Dit schema wordt vastgesteld en

onderhouden van de deskundigheid met als richtpunt de eisen die

vervolgens in gebruik genomen. In het college zijn alle relevante, bij

de markt stelt. Dit afgezien van het feit dat voor het uitoefenen van

de certificering betrokken groeperingen zoals beroepsverenigingen,

sommige beroepen een vakbekwaamheidscertificaat een wettelijke

opleidingsinstellingen, kennisinstituten, werkgevers en werknemers

vereiste is.

en certificaathouders evenwichtig vertegenwoordigd.

Meerwaarde van certificatie

Daarnaast toetst Hobéon SKO, indien van toepassing, de

∙∙

Een certificaat is beperkt geldig en kan uitsluitend vernieuwd

opleidingsinstituten opdat het opleidingstraject goed aansluit op

worden als de vakbekwaamheid aantoonbaar is onderhouden.

de eisen van de beroepsuitoefening.

∙∙

Een certificaat maakt vakbekwaamheid zichtbaar (getoetst op
een objectieve en consistente wijze tegen door het werkveld
opgestelde criteria).

∙∙

Certificatie is het instrument om de vakbekwaamheid
op peil te houden (onderdeel van de certificatie kan
zijn een systematiek voor waardering van na- en
bijscholingsactiviteiten).

∙∙

Het certificeringsschema dwingt de deskundige om steeds
weer over zijn eigen werkwijze na te denken.
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Een diploma zegt iets over de
kennis. Een certificaat zegt
iets over recente en relevante
werkervaring.

Werkwijze Hobéon SKO
Wilt u uw vakbekwaamheid alleen ‘op peil’ houden of tevens verder

Voor welke schema’s voert Hobéon SKO momenteel
persoonscertificering uit?

ontwikkelen? Is uw vakbekwaamheid van voldoende niveau?
Hobéon SKO is een solide partner bij het ontwikkelen, uitvoeren en

∙∙ Arbeidsdeskundigen

beheren van certificatieschema’s die de vakbekwaamheid borgen.

∙∙ Arbeids- en organisatiedeskundigen

Of het nu gaat om vakmensen in specifieke branches en industrieën

∙∙ Arbeidshygiënisten

of om professionals in organisaties.

∙∙ Assessoren en Procesbeoordelaars Assessments
∙∙ Auditoren in het onderwijs

Hobéon SKO is door de Raad van Accreditatie voor het schema niet-

∙∙ Integraal Inspecteur Vastgoed

Destructief Onderzoekers geaccrediteerd tegen ISO 17024.

∙∙ Chauffeur fijnmazige ophaalservice

De Hobéon Groep, waar Hobéon SKO onderdeel van uitmaakt is

∙∙ Gasdeskundigen-Tankschepen

ISO 9001:2008 gecertificeerd.

∙∙ Gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen
∙∙ Inspectie- en Keuringspersoneel

Voor organisaties / brancheverenigingen

∙∙ Niet-destructief onderzoekers

Hobéon SKO kan het gehele proces, vanaf de formulering van de

∙∙ Orgeladviseurs

wens tot certificatie, tot het ondersteunen van het vaststellen van de

∙∙ Schoolleiders Primair Onderwijs

norm en het periodiek certificeren van de beoefenaars, begeleiden

∙∙ Taxateur / Makelaar / Veilinghouder roerende zaken

en kan zorgdragen voor een objectieve en onpartijdige uitvoering

∙∙ Veiligheidskundigen

conform de wensen van het College van Deskundigen.
Hobeon SKO certificeert tegen vastgestelde internationaal geldende
normen of levert maatwerk in overleg met de opdrachtgever(s).

Meer informatie of een offerte opvragen
Nieuwsgierig geworden of wilt u een verkennend gesprek voeren? Neem contact op met Hobéon SKO.
Stuur een e-mail naar infosko@hobeon.nl, bel met (070) 3066850 of kijk op de website:
www.hobeon.nl/certificering/personen.

De kracht van
kennis.
Strategische dienstverlener voor kennisintensieve
organisaties
Hobéon is het adviesbureau voor strategische vraagstukken van onderwijs- en
kennisinstellingen, brancheorganisaties, beroepsverenigingen en overheidsinstellingen.
Wij hebben jarenlange ervaring met strategieontwikkeling, projectmanagement,
organisatieadvies en marktonderzoek. Met name zijn wij gericht op mbo-instellingen,
hogescholen, universiteiten en instellingen actief op het gebied van Leven Lang Leren.
Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van professionele relaties.
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