Cursussen & Trainingen
De kracht van een Leven Lang Ontwikkelen
De maatschappij verandert in hoog tempo. Door ontwikkelingen
als digitalisering en nieuwe technologieën veranderen de eisen die
aan werknemers worden gesteld steeds sneller. Het bijhouden van
professionele kennis en vaardigheden is dan ook belangrijker dan ooit.
mboRijnland focust zich op onderwijs dat aansluit bij de vraag vanuit
de arbeidsmarkt en ontwikkelt hiervoor korte, gecertificeerde cursussen
en trainingen. Aanbod dat gericht is op kansrijke beroepen.

Het onderwijs van morgen
mboRijnland signaleert de vraag die vandaag leeft op de werkvloer en past
het onderwijs van morgen aan op de nieuwe werkelijkheid. Daarmee verrijken
we het onderwijs en krijgen studenten de nieuwste ontwikkelingen binnen het
vakgebied mee. Afgestudeerden zijn dan ook direct inzetbaar in de praktijk.

Maatwerkmogelijkheden
mboRijnland biedt verschillende
kwalitatieve cursussen en trainingen aan
die flexibel te volgen zijn. Het aanbod
sluit aan op de ervaringen en behoeften
van volwassen studenten. Samen
brengen we graag uw scholingsbehoefte
in kaart en werken we aan een
passende invulling. Benieuwd naar de
maatwerkmogelijkheden?
Neem contact met ons op:
via 088 222 1772 of mail naar
contractonderwijs@mborijnland.nl

Kwaliteit

Méér dan mbo
• Wettelijke certificaten.
• Klassikaal onderwijs & Blended 		
learning; de kracht van persoonlijke
begeleiding en de flexibiliteit van
de techniek van vandaag.
• Breed netwerk met een sterke 		
binding in de regio Rijnland.
• Verbonden met het regionale 		
bedrijfsleven en daardoor 		
afstemming op de behoeften
vanuit de markt.
• Gespecialiseerd in gezondheidszorg,
welzijn, techniek, ICT, assistent en 		
servicemedewerker, hospitality
en retail.

Bij mboRijnland bent u verzekerd
van kwaliteit. De onderwijsinspectie
borgt de kwaliteit voor de mbocertificaten die mboRijnland afgeeft.
De branchekwalificaties staan
onder het toezicht van het Nationaal
Kenniscentrum EVC (erkenning
van verworven competenties) en
de Stichting Examenkamer. De
zorgopleidingen zijn erkend door
Het College Zorg Opleidingen (CZO).
Het CZO toetst en accrediteert
zorgopleidingen om de kwaliteit
ervan te behouden en waar mogelijk
te verbeteren. Een erkenning door
het CZO onderstreept de kwaliteit
van de opleiding en zorgt ervoor dat
de professionals voldoen aan de
CZO-opleidingseisen die landelijk
vastgesteld worden.

Wie gingen u voor?
In allerlei scholingstrajecten in de
regio kunt u mboRijnland tegenkomen.
Ook participeert mboRijnland in
samenwerkingsverbanden in de regio
en worden er verbindingen gelegd
tussen partijen om het onderwijs nog
beter te maken. mboRijnland werkt voor
ziekenhuizen, verzorg- en verpleeghuizen,
kinderopvangorganisaties,
technische bedrijven, maar ook voor
overheidsinstellingen. Een greep
uit de samenwerkingen zijn Junis,
Naviva, gemeente Gouda, gemeente
Leidschendam/Voorburg en GHZinstellingen.

Een goede aansluiting tussen het
beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt
is voor KOK kinderopvang erg
belangrijk om voldoende instroom
van personeel te realiseren. Voor
(aankomend) pedagogisch talent is
dit eveneens zo, omdat zij hierdoor
beter voorbereid en opgeleid worden
voor een loopbaan in de kinderopvang.
KOK kinderopvang werkt daarom
nauw samen met mboRijnland.

Subsidiemogelijkheden
Als werkgever hoeft u niet alle
kosten voor scholing zelf te betalen.
Er zijn diverse subsidieregelingen
die werkgevers stimuleren om hun
werknemers arbeidsrelevant te houden.
Denk onder andere aan de subsidieregeling praktijkleren, de SLIM-subsidie,
de EVC-subsidie, de Stimuleringsregeling
Arbeidsmarktpositie of Opleidings- en
Ontwikkelfondsen.
Bekijk de mogelijkheden en
meer informatie via mborijnland.nl/
contractonderwijs/subsidies.

Voor KOK kinderopvang is het
belangrijk dat onze pedagogisch
medewerkers hun kennis kunnen
verdiepen, hun vaardigheden
kunnen blijven ontwikkelen en dat
de opleidingen gerelateerd zijn aan
de eigen beroepspraktijk. mboRijnland
biedt ons die mogelijkheid dankzij
het ruime aanbod.
Justin Gubler
Senior HRM Adviseur KOK
kinderopvang

Top 5 opleidingen
•
•
•
•
•

Baby’s in het vizier
Brancheopleiding kraamverzorgende
Pedagogisch coach kinderopvang
Taallessen NT1 & NT2 en Taalscholing: op weg naar 3F
Digitale vaardigheden

Bekijk het gehele aanbod op mborijnland.nl/contractonderwijs.

Contact
Wij staan klaar om u te helpen met
al uw opleidingsvraagstukken.
Neem contact met ons op
via 088 222 1772 of mail naar
contractonderwijs@mborijnland.nl
voor de mogelijkheden en een
passend advies.

Heb je een overgangsbewijs
naar 4 havo? Een mbo-diploma?
Vmbo- tl met goede cijfers?
Of ben je gestopt met een

hbo-opleiding? Op basis van
een gesprek bepalen wij of je
aanmerking kunt komen.
Interesse? Informeer dan naar de
mogelijkheden!

