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Een eigen diplomastructuur.
De regie bij de branche.

Een eigen diplomastructuur.
Een diplomastructuur is een samenhangend stelsel van opleidingen, naast of aanvullend op het
reguliere beroepsonderwijs. Hierin kunnen complete beroepsopleidingen zijn opgenomen, maar
ook cursussen en workshops waarin actuele ontwikkelingen in het beroep aan de orde komen.
Belangrijk verschil met reguliere beroepsopleidingen: u heeft als branche de volledige regie. U
stelt vast welke opleidingen en diploma’s er zijn. U kunt ervoor kiezen om ook het opleiden en
examineren in eigen hand te nemen. Of u gaat in zee met
organisaties die naar uw mening hiervoor de deskundigheid
bezitten.
ISEO Consult helpt u bij het opzetten van een eigen diplomastructuur.
ISEO voert geen opleidingen of examens uit, maar kan u ondersteunen
bij de selectie van geschikte partners voor de uitvoering.

De voordelen van een eigen diplomastructuur.
Duidelijkheid

U zorgt dat voor werkenden in de branche duidelijk is, waar zij actuele, goede scholing kunnen
volgen. Als branche bepaalt u de opleidingsinhoud en u kunt duidelijk maken welke van de diploma’s
en certificaten die in omloop zijn werkelijk waarde hebben. Dat is ook van belang in de communicatie
met andere partijen ( zoals consumenten, keurmerken, verwante beroepsgroepen, verzekeraars).
Focus op het vak

Reguliere beroepsopleidingen zijn verplicht om algemene vakken aan te bieden (Nederlands,
rekenen, moderne vreemde talen, burgerschapscompetenties). Binnen de diplomastructuur van de
branche kunt u zich beperkten tot de kern: het vak.
Flexibiliteit

Met een eigen diplomastructuur kunt u via het scholingsaanbod sneller inspelen op vernieuwingen in
het beroep en anticiperen op veranderend beleid en nieuwe wetgeving.

Wat ISEO Consult voor u regelt.

Stap 1

Onderzoek, overleg en bepalen welke opleidingen een plaats moeten krijgen in de structuur.
Stap 2

Zorgen voor samenhang, logica en goede aansluiting tussen de opleidingen binnen de structuur.
Stap 3

Afstemmen met branche, opleiders, exameninstellingen en andere relevante partijen.
Stap 4

Vaststellen van de exameneisen per opleiding.

Wat ISEO Consult voor u regelt.

Stap 5

Inrichten van de opleidingen: leerlijnen opzetten met een goede koppeling aan de exameneisen en
een goede verhouding tussen praktijk en theorie.
Stap 6

Instrumenten ontwikkelen: werkvormen vaststellen die passen bij de doelgroep (veelal blended
learning) en het herordenen/ontwikkelen van leermiddelen en toetsingsinstrumenten.

Stap 7

Begeleiden van de implementatie.

Ook voor u interessant?
De diplomastructuur biedt voordelen voor elke brancheverenigingen die streeft naar verdere
professionalisering en die duidelijkheid wil bieden over kwaliteit van opleidingen binnen de eigen
branche. In sommige gevallen is een eigen diplomastructuur ook de opmaat naar een reguliere
beroepsopleiding op langere termijn.
Onze dienstverlening is extra relevant voor branches:
•

waarvoor (nog) geen reguliere beroepsopleiding bestaat.

•

die zich sneller ontwikkelen dan het reguliere beroepsonderwijs kan vernieuwen.

•

waarin veel zij-instromers werkzaam zijn.

•

waarin (nu nog) onprofessionele beroepsbeoefenaars actief zijn, met imagoschade voor de hele
branche als gevolg.
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