
Voeg waarde toe aan uw 
communicatieopleiding!

Logeion  
Opleidingscertificering 



Nederland kent relatief veel communicatie- 
opleidingen. Certificering van uw opleiding  
door Logeion, de Nederlandse beroepsor-
ganisatie voor communicatieprofessionals, 
biedt u de mogelijkheid zich te onder-
scheiden in deze markt. De inhoud van 
uw opleiding wordt namelijk getoetst 
aan de actuele beroepspraktijk en de 
arbeidsmarkt. Hiermee is certificering dé 
richtlijn voor iedereen die op zoek is naar 
een communicatieopleiding. Een certifi-
cering kan door iedere opleider worden 
aangevraagd, voor zowel één- of meer- 
jarige opleidingen, als voor cursussen.

Toetsing aan de hand van beroepsniveauprofielen
De kern van de toetsing draait om de in het communicatie-
vak geldende beroepsniveauprofielen (bnp). Het commu-
nicatievak kent een breed palet aan werkzaamheden: van 
uitvoerend tot strategisch; van onderzoekend, adviserend 
tot organiserend. Deze diversiteit heeft Logeion in zes 
kerntaken en zes niveaus ondergebracht in het bnp-model. 
(www.logeion.nl/beroepsprofielen). Aan de hand van dit 
model kijkt een onafhankelijk auditteam hoe uw opleiding 
aansluit bij de beroepsniveauprofielen en of uw opleiding 
nog voldoet aan het actuele communicatievak en de 
behoefte van de arbeidsmarkt. Ook kijkt het team naar de 
aangeboden leerstof, het niveau en de achtergrond van de 
docenten en de examens. Zo weten potentiële deelnemers 
voor welke kerntaken en niveaus u opleidingen aanbiedt, 
maar ook dat u het goed geregeld heeft. 

Hoe gaat de certificering in zijn werk?
Elk certificeringstraject is een maatwerktraject. Het is 
afhankelijk van het aantal opleidingen dat u wilt laten toet-
sen, het niveau en de specifieke doelen die uw opleiding 
met de certificering heeft. Voor elk certificeringstraject 
wordt een auditteam samengesteld. Dit team bestaat uit 
een voorzitter van een professioneel certificeringsinstituut 
en professionals uit het communicatievak. De professionals 
in dit team zijn onafhankelijk en deskundig. 

Het certificeringsproces kent drie stappen : 
Stap 1: de voorbereiding. De fase start met een informatie-

bijeenkomst, een intake en een offertetraject. Na goed-
keuring wordt in overleg de certificering gepland. 

Stap 2: de uitvoering. Deze bestaat uit twee delen. Een 
desktoetsing en een toetsing van de praktijk. Tijdens de 
desktoetsing bestudeert het team de door u aangeleverde 
schriftelijke informatie. Ze zoomen daarbij in op het  
curriculum van de opleiding, het niveau van de docenten, 
de werkvormen, het instapniveau van de studenten en 
de examenprocedure. Daarnaast kijkt de commissie of 
uw opleiding een heldere visie heeft op de vertaling van  
de beroepsniveauprofielen naar de aangeboden opleiding.  

Stap 3: de afronding. Het auditteam verwoordt zijn be-
vindingen in een rapportage. Als het auditteam verbe-
terpunten constateert tijdens de eerste twee fasen, krijgt 
uw opleiding de kans om verbeteringen aan te brengen. 
Hierdoor wordt de certificering van uw opleiding meteen 
onderdeel van een verbeterproces. Het geeft u de kans 
de opleiding goed te laten aansluiten bij het bestaan-
de communicatievak. Nadat deze verbeterpunten zijn 
doorgevoerd ontvangt u een definitief rapport en bent u 
gecertificeerd. Uw opleiding wordt opgenomen in het  
Logeion-opleidingsregister op de website van de beroeps-
organisatie. In uw marketing- of pr-activiteiten mag u 
vanaf dat moment verwijzen naar de certificering. 
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Contact
Bent u enthousiast geworden over een certificering door Logeion en wilt u meer weten: 
kijk op www.logeion.nl/opleidingscertificering of neem contact op met de secretaris van de  
toetsings- en certificeringscommissie (TCC), Eveline Boerrigter (070 – 346 7049 of eboerrigter@logeion.nl). 
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