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Onderwerp: Advies domeinen in het mbo 

Uw brief van:  

 

 

Geachte mevrouw Van Bijsterveldt, beste Marja, 

 

Met genoegen bied ik u, mede namens de AOC Raad en Colo, de definitieve domeinindeling en de 

bijbehorende boomstructuur aan. De leden van de MBO Raad en het bestuur van het Colo hebben 

afgelopen week ingestemd met een voorstel voor een definitieve indeling van de mbo-opleidingen in 

16 opleidingsdomeinen.  

 

In deze definitieve versie zijn de resultaten van het testprogramma ‘Op Koers’ meegenomen. In het 

eindrapport van het KBA “de opleidingsdomeinen onderbouwd” treft u de wetenschappelijke 

onderbouwing aan van deze definitieve domeinindeling. De onderzoeksresultaten van het 

testprogramma hebben tot enkele aanpassingen in de domeinindeling geleid. Daarnaast is een 

onderzoek uitgevoerd onder vmbo-leerlingen, mbo-studenten, ouders en decanen naar de 

naamgeving van de domeinen. Ook dit heeft op enkele plaatsen tot aanpassingen van de 

domeinnamen geleid. 

 

De indeling is tot stand gekomen op basis van voorstellen van een gezamenlijke werkgroep van MBO 

Raad en Colo in de zomer van 2008. Daarna is een aantal consultatierondes georganiseerd bij de 

achterban van de MBO Raad en Colo en is gesproken met alle betrokken partijen (AOC Raad, VO-

raad en Stichting Platforms Vmbo, HBO-raad, Procesmanagement MBO 2010, Inspectie van het 

onderwijs, MKB Nederland/VNO-NCW en PAEPON) waardoor de domeinindeling kan rekenen op een 

zeer groot draagvlak. 
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Wij stellen de volgende vervolgstappen voor: 

1. De domeinindeling blijft tot de invoering ongewijzigd. Alleen als de kwalificatiedossiers opnieuw 

worden vastgesteld, zal worden gekeken of actualisering van de boomstructuur nodig is. Wij 

stellen voor het KBA te vragen om de ontwikkelingen te blijven volgen en een vervolgtraject te 

ontwikkelen voor het testprogramma van ‘Op Koers’ zodat één jaar na de daadwerkelijke 

invoering van de opleidingsdomeinen, de invoering van opleidingsdomeinen en de bijgevoegde 

domeinindeling op een gedegen wijze kan worden geëvalueerd. 

2. De MBO Raad neemt de verantwoordelijkheid voor een goede begeleiding van de implementatie 

van de registratiesystematiek op basis van opleidingsdomeinen in de onderwijsinstellingen op 

zich. Daarnaast draagt de MBO Raad zorg voor een goede communicatie over de domeinindeling 

richting de achterban en de betrokken partijen en in het kader van voorlichting en 

loopbaanoriëntatie richting vmbo-leerlingen, mbo-studenten, ouders en decanen. Het Colo zal 

zorg dragen voor een goede communicatie over de domeinindeling richting Kenniscentra en 

leerbedrijven en dan met name toegespitst op de gevolgen van de domeinindeling voor de 

organisatie van de beroepspraktijkvorming. 

 

Tot nadere toelichting zijn wij uiteraard bereid. 

 

Met vriendelijke groet,  

mede namens de AOC Raad  

                                                             
J.P.C.M. van Zijl,                          P. Swenker 

voorzitter MBO Raad                    voorzitter Colo 

 

 

Bijlage: advies domeinindeling, inclusief boomstructuur 

 


