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Met Diplomaroute behaal je een erkend mbo-diploma
op basis van je werkervaring
Sinds 2010 voorziet Diplomaroute, onderdeel van ROC Rivor, in een groeiende
behoefte binnen werkend Nederland, namelijk: werkenden de kans bieden hun
(vaak jarenlange) werkervaring om te zetten in een mbo-diploma. Al meer dan
10.000 werknemers hebben de afgelopen jaren op die manier een diploma
behaald. Het aanbieden van diplomaroutes is een uniek concept in Nederland dat
hiermee perfect aansluit op een leven lang ontwikkelen. Met een verhuizing naar
Geldermalsen (Oudenhof) en een compleet nieuwe website
(www.diplomaroute.nl) en huisstijl hoopt Diplomaroute zich de komende tijd nog
beter te positioneren en meer werkenden aan een diploma te helpen.
Een diplomaroute is een traject waarbij je direct examen doet en daarmee een mbodiploma kan behalen zonder dat er een opleiding aan verbonden is. Een
diplomaroute is dan ook alleen geschikt voor kandidaten die beschikken over
voldoende kennis en ervaring in het desbetreffende beroep: van gastouder tot
logistiek medewerker. Alice Bastiaans, coördinator van Diplomaroute, licht toe:
“Veel mensen zijn zich nauwelijks bewust dat ze in hun werk, vaak door jarenlange
ervaring, functioneren op een niveau dat een mbo-diploma waardig is. Al deze
mensen die in de beroepspraktijk kennis en vaardigheden hebben verworven op een
bepaald niveau geven wij de mogelijkheid deze ervaring om te zetten in een
diploma. Ons motto is dan ook: Jouw werk is een diploma waard.”
Diplomaroute Gastouder
Een voorbeeld van een zeer succesvolle en bekende diplomaroute is die van
Gastouder. Sinds 2010 hebben heel veel gastouders in Nederland via Diplomaroute
een erkend diploma behaald. Ook de diplomaroutes Helpende Zorg en Welzijn,
Logistiek Medewerker en Procesoperator A zijn erg populair. “We blijven
diplomaroutes ontwikkelen daar waar er vraag naar is. Hierbij werken we samen
met DOORZAAM, om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te stimuleren.
Ook werken wij al jarenlang samen met partners als NS en de grotere
gastouderbureaus in Nederland”, aldus Alice Bastiaans.
Werkgevers
Naast werknemers hebben instellingen en bedrijven vaak ook behoefte aan het zelf
opleiden van hun personeel. Diplomaroute geeft instellingen en bedrijven de kans

hun werknemers extra te waarderen door hun werkervaring om te zetten in een
diploma. Alice Bastiaans: “Medewerkers kunnen op elk gewenst moment instromen
en dankzij het aantal locaties is er altijd wel een plaats in de regio waar de
medewerker examen kan doen. Ook is er maatwerk mogelijk en kunnen wij onze
diplomaroutes naadloos laten aansluiten bij interne opleidingen.”
Mbo-diploma
Een diplomaroute doorloop je zelfstandig en de examens neem je af op een locatie
bij jou in de buurt. De duur van het traject is afhankelijk van je eigen inzet, maar
varieert tussen de twee tot acht maanden. Indien je de examens succesvol afrond,
behaal je een mbo-diploma op niveau 2 of 3. Kijk voor meer informatie over de
diplomaroutes, toelatingseisen en het traject op www.diplomaroute.nl.
Diplomaroute is officieel erkend door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en
Wetenschappen.
Over ROC Rivor
ROC Rivor is hét opleidingscentrum voor regio Rivierenland en biedt middelbaar
beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en contractactiviteiten. Er zijn vestigingen
in Geldermalsen, Tiel en Zaltbommel. ROC Rivor rust mensen toe voor de
samenleving, arbeidsmarkt en passend vervolgonderwijs. Dit wordt mede
gerealiseerd door intensieve samenwerking met de partners in de regio, onder
andere gemeentes, scholen, bedrijven en instellingen.

