
CompetentNL
Eén gemeenschappelijke skillstaal verbindt onderwijs en arbeidsmarkt

Leven lang ontwikkelen
De arbeidsmarkt is volop in beweging. 
Om inzetbaar te zijn én te blijven moeten 
mensen zich een leven lang ontwikkelen. 
Het mbo heeft daarin een belangrijke rol.

Binnen SBB maken onderwijs en 
bedrijfsleven afspraken wat een mbo-
student moet kennen en kunnen om 
een diploma te halen. Dat leggen zij vast 
in de landelijke kwalificatiestructuur. 

Steeds vaker wordt gevraagd naar de 
ontwikkeling van skills: kennis, vaardi-
heden en competenties. Door een focus 
op skills en gerichte scholing krijgen 
meer mensen een duurzame plek op 
de arbeidsmarkt.

De ontwikkeling van CompetentNL 
Een gemeenschappelijke skillstaal maakt 
het mogelijk om skillsinitiatieven te 

verbinden. SBB, UWV, TNO en CBS 
werken in opdracht van de ministeries 
van OCW en SZW intensief samen aan 
de totstandkoming van die skillstaal, 
CompetentNL. SBB zorgt ervoor dat er 
binnen CompetentNL een link is naar de 
complete, continu geactualiseerde mbo-
kwalificatiestructuur.

Wat heeft u aan skills & de skillstaal 
CompetentNL?
CompetentNL levert het informatie-
platform voor beroepskeuze en loop-
baanontwikkeling op basis van skills.  
Dat helpt werkgevers om de juiste 
vakmensen te vinden. Scholen krijgen 
een basis voor passende en effectieve 
opleidingstrajecten. Dat inspireert en 
motiveert. Samen met de andere partijen 
in de regio helpt SBB om de mbo-
infrastructuur nog beter te benutten.
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Fit-gap analyse, maatwerkomscholing 
op basis van skills
Wil iemand doorgroeien of overstappen 
naar ander werk, dan wordt zichtbaar 
welke skills diegene al in huis heeft en 
welke mbo-opleiding beschikbaar is  
om eventueel ontbrekende skills te 
versterken. De mbo-kwalificatiestructuur 
maakt het mogelijk om op te leiden voor 
een diploma, een certificaat of een 
praktijkverklaring.

Ga vooral aan de slag met skills
Wachten op CompetentNL voor ont-
wikkeling van uw eigen skillstoepassingen 
is niet nodig. Zodra CompetentNL 
beschikbaar is kunt u uw toepassing 
aansluiten.

Unieke eigenschappen:
• CompetentNL is dé nationale standaard 

voor het beschrijven van skills op de 
arbeidsmarkt en in het (beroeps-)-
onderwijs.

• Dankzij hybride AI, d.w.z. een combi-
natie van kennis van arbeidsmarkt- en 
onderwijsexperts en artificiële intelli-
gentie, blijft CompetentNL levend en 
actueel en leert het ieders taal spreken. 

• Alle aanbieders van skillstoepassingen 
kunnen CompetentNL gratis en  
onbeperkt gebruiken voor hun eigen 
toepassing.
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Meer info op de SBB website
Mail naar: competentnl@s-bb.nl of 
neem contact op met een regionaal 
adviseur|SBB (s-bb.nl). 
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