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Van contourschets naar marsroute 

• Commissie Hermans/van Zijl 
– Rapport: doelmatigheid mbo onderwijs 

 

• Commissie Oudeman 
– Rapport: Besturing mbo onderwijs 

 

• Actieplan mbo 2011 – 2015 
– “Focus op vakmanschap” 

 

• Zomer 2012 
– Brief van minister aan het SBB bestuur met definitieve 

opdracht herziening kwalificatiestructuur 



Samenwerken met ambitie 

Macrodoelmatigheid 
(betaalbaarheid) 

 
en 
 

Organiseerbaarheid 



Herziening en impact op systemen 
in balans 

 
“De herziening heeft gevolgen voor bestaande processen 
en systemen en kan effect hebben op registratie, 
diplomering, de bekostig van de instellingen en de 
studiefinanciering van studenten” 

“Goede registratie is de  
levensader voor scholen” 



Doelstelling  

• Gebundeld waar mogelijk 
 

• Breder opgezet niveau 4 
 

• Herkenbaar en duidelijk beschreven 
 

• Minder kwalificaties 
 

• Transparanter en eenvoudiger 
 

• Conform toetsingskader 
 

• Inzicht in consequenties 



Resultaatgebieden P&S 

• Aanpassing wet- en regelgeving 
 

• Inschrijfposities studenten 
 

• Registratiesystemen (CREBO, BRON) 
 

• Administratieve systemen scholen 
 

• Accreditatie leerbedrijven 
 

• Toezichtkaders 
 

• Leer- en examenmiddelen 



Integrale aanpak 



De herziening en haar implicaties 



Stand van zaken herziening 
• Structuurvoorstellen zijn gepresenteerd 

– Afstemming en achterbanraadpleging komt op gang 
– In 2012 35-50% herzien (in overleg met scholen en branches) 

 

• Nog niet alle onduidelijkheden opgelost 
– Aangrenzende sectoren, sector-overstijgende elementen 
– Keuzedelen, entreekwalificaties, specialistenkwalificaties 

 

• Onderwijs en bedrijfsleven samen aan de slag 
– Kaders geoperationaliseerd, instructie aangescherpt 
– Bestuur SBB: “goed is belangrijker dan veel” 



Hoofdactiviteiten herziening 

• Aansturen en ondersteunen kenniscentra 
– in 2012: 35-50%, in 2013: 100% 
– gesprekken met paritaire commissies/kenniscentra 

 

• Fasering deelactiviteiten 
– onderzoek entree, specialisten, etc 
– bovensectorale samenhang, uitwisselbaarheid 
– werkveldgebieden 

 

• Informatievoorziening en -uitwisseling 
– duidelijkheid scheppen: bijeenkomsten, flyers, MBO Krant 
– gebruikerspanels 



Onderzoek impact op P&S 

1. Advies over impact op de processen en systemen 
van DUO 
 

2. Advies over de impact van de herziening op 
leerbedrijven en onderwijsinstellingen 

– Inclusief praktijkproef 
 

3. Noodzakelijke aanpassing wet- en regelgeving 
 

4. Organiseren praktijkproef (2013) 



Stand van zaken P&S 

• Onlangs gestart met Analyse DUO systemen 
– Constructieve samenwerking 

 

• Volgende week start van analyse van processen en 
systemen bij de instellingen 
– Vormgeven projectgroep 
– Inventarisatie onderwerpen 
– Prioriteren 
– Uitwerken en adviseren 



Organisatie en samenwerking 
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Mijlpalen in de planning 

Activiteit Tijd 

Vaststelling format/toetsingskader December 2012 

Vaststellen boven-sectorale keuzedelen November 2012 

Dossiers eerste tranche  Februari 2013 

Dossiers tweede tranche December 2013 

Rapportage impact analyse DUO December 2012 

Rapportage impact analyse organisaties  December 2012 

Plan van Aanpak praktijkproef  Januari 2013 
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