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Agenda 

•  Introductie 
-  Doel van deze bijeenkomst 
-  Hoe gaan we de PvE’s bespreken? 

•  De 4 PvE’s 
-  Administratie 
-  Logistiek 
-  Onderwijscatalogus 
-  Uitwisseling/koppelvlakken 

•  Bespreking van de PvE’s 
1.  Belangrijkste discussiepunten uit de bijeenkomsten, 

met toelichting van OCW 
2.  Bespreking van de functionele eisen 
3.  Inventariseren van jullie vragen en opmerkingen 



Doel van deze bijeenkomst 

•  Achtergrond 
-  Programma van eisen is een hulpmiddel voor de 

gebruikersgroepen om het gesprek met de leverancier 
aan te gaan 

-  Programma van eisen geeft de gewenste duidelijkheid 
aan leveranciers 

•  Doel van deze bijeenkomst 
-  Bespreken conceptversie van de PvE’s  
-  Beantwoording vragen en verduidelijking 

discussiepunten, samen met OCW 



Inschrijven Aanpassen 
verbintenis Diplomeren 

Formuleren 
leervraag 

Arrangement 
specificeren 

BPV 
Matching 

Definiëren 
referentiearrangement 

Definiëren 
onderwijsproduct 

Uitwisseling 
BPV 

Uitwisselen 
inschrijving 

Taxonomie  
Koppeltabel  

Reg. Keuzedelen 

Uitwisselen 
diplomering 

DUO / SBB 

Administratie 

Logistiek 

Onderwijscatalogus 

BRON 

Overzicht onderdelen PvE 
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Herziene	  kwalifica/estructuur	  

Domein 

Kwalificatie 
dossier 

Profiel Keuzedeel 

Kwalificatiestructuur 

Taxonomie Koppel 
tabel 

Register 
keuzedelen 

Inschrijfposities 



Administratie 

Inschrijven Aanpassen 
verbintenis Diplomeren Uitwisselen 

inschrijving 

BRON 

•  Keuze voor een keuzedeel is onderdeel van de overeenkomst met de 
student. Dit betekent een aanvulling op de onderwijsovereenkomst, 
bijvoorbeeld in de vorm van een opleidingsblad of bijlage. 

•  Alle behaalde keuzedelen staan op het diploma 
•  Alle gevolgde keuzedelen staan op de cijferlijst, inclusief het 

bijbehorende resultaat 
 
•  Diploma wordt uitgewisseld met BRON, inclusief gevolgde 

keuzedelen. 
•  In het vrijwillig jaar nog niet. Uitwisseling moet in dat geval 

later alsnog plaatsvinden. 

Diplomeren 

Uitwisselen 
diplomering 



Nr Eis 
Aanpassen Verbintenis 
2.3 De keuze van een student voor een keuzedeel leidt tot een 

aanpassing van de verbintenis. Er wordt een nieuwe bijlage of 
een nieuw opleidingsblad gemaakt, waarop naast het actuele 
verbintenisgebied (de inschrijfpositie) ook het gekozen 
keuzedeel is vermeld. Alle gekozen keuzedelen worden op de 
bijlage of het opleidingsblad vermeld (en hoeven niet met 
BRON te worden uitgewisseld). 

Cijferlijst 
2.8 De cijferlijst bevat alle gevolgde keuzedelen en het 

bijbehorende resultaat. Dit zijn dus alle keuzedelen die de 
student heeft gevolgd, zowel behaald als niet-behaald, en 
ongeacht of het keuzedeel wel of niet is gekoppeld aan het 
profiel waarop de student uitstroomt. 

Diploma 
2.9 Het diploma bevat alle keuzedelen die door de student behaald 

zijn. Dit zijn alle behaalde keuzedelen, ongeacht of het 
keuzedeel wel of niet is gekoppeld aan het profiel waarop de 
student uitstroomt. 



Vragen of opmerkingen voor het onderdeel 
Administratie:  

   
  gebruik de Versnellingskamer® 



BRON 

Logistiek 

•  De student moet tijdig keuze maken voor de keuzedelen, 
waarna de verbintenis wordt aangepast. Pas dan zijn de 
onderwijsproducten voor dat keuzedeel beschikbaar.  

•  BPV in het kader van een keuzedeel kan plaatsvinden bij 
elk erkend leerbedrijf 

Formuleren 
leervraag 

Arrangement 
specificeren 

BPV 
Matching 

Uitwisseling 
BPV 

Logistiek 

Aanpassen 
verbintenis 

Administratie 

Logistiek 



Nr Eis 
Formuleren leervraag 

3.4 Bij het vastleggen van het individueel arrangement van een student 
wordt gecontroleerd of daarin tijdig de vereiste keuzedelen zijn 
opgenomen. De school bepaalt op welk moment studenten hun keuze 
voor een keuzedeel moeten maken. 

3.5 Een student kan alleen een onderwijsproduct als keuzedeel kiezen dat 
nog niet is gevolgd in het profieldeel. Wat inhoud dat een 
onderwijsproduct dat onderdeel uitmaakt van een keuzedeel én van een 
profiel deel, slechts éénmaal door een  student gevolgd mag worden. 

Uitwisseling BPV 

3.8 Als het BPV betreft die betrekking heeft op een onderwijsproduct dat is 
gekoppeld aan een keuzedeel, dan wordt dat aangegeven door ook de 
code van het keuzedeel uit te wisselen. 

3.9 Wanneer een BPV wordt uitgewisseld dat betrekking heeft op 
onderwijsproducten uit een keuzedeel, dan wordt uitsluitend 
gecontroleerd of het een erkend leerbedrijf is. Welke erkenning dat 
leerbedrijf heeft is dan niet relevant. 



Vragen of opmerkingen voor het onderdeel 
Logistiek: 

   
  gebruik de Versnellingskamer® 



Onderwijscatalogus 

Definiëren 
referentiearrangement 

Definiëren 
onderwijsproduct 

Taxonomie  
Koppeltabel  

Reg. Keuzedelen 

DUO / SBB Onderwijscatalogus 

•  Keuzedelen zijn gekoppeld aan een of meerdere profielen. 
Per profiel moet een instelling tenminste twee 
configuraties aanbieden 

•  De kwalificatiedossiers worden maximaal 2 keer per jaar 
gewijzigd, de keuzedelen maximaal 4 keer per jaar 
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Taxonomie	  en	  onderwijscatalogus	  

Taxonomie 
 

Structuur,  
Inhoud 

Codering  Ko
pp

el
ta

be
l 

 
 

Register  
Keuzedelen 

 
Incl crebo- 
codering 

 
 

Onderwijscatalogus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderwijsproduct #BOT 

Onderwijsproduct 

Onderwijsproduct 

#BPV 

#BOT #BPV 

#BOT #BPV 

Referentiearrangement 



Nr Eis 

Versiebeheer 
4.15 Een keuzedeel in het register keuzedelen kan een datum einde 

instroom van de opleiding bevatten. Studenten die na die 
datum instromen op de opleiding, kunnen het keuzedeel niet 
meer kiezen. 

4.16 Een keuzedeel in het register keuzedelen kan een datum einde 
uitstroom bevatten. Na die datum kunnen studenten niet meer 
worden gediplomeerd met het betreffende keuzedeel. 

Uitwisseling_update 
4.8 De taxonomie wordt jaarlijks (maximaal twee keer per jaar) 

geactualiseerd 
4.9 De keuzedelen en koppeltabel worden per drie maanden 

geactualiseerd 



Vragen of opmerkingen voor het onderdeel 
Onderwijscatalogus: 

   
  gebruik de Versnellingskamer® 



Inschrijven Diplomeren BPV 
Matching 

Definiëren 
onderwijsproduct 

Uitwisseling 
BPV 

Uitwisselen 
inschrijving 

Taxonomie  
Koppeltabel  

Reg. Keuzedelen 

Uitwisselen 
diplomering 

Uitwisseling 
kwalificatiestructuur 

Uitwisseling 
BRON 

Koppelvlakken 
BRON en kwalificatiestructuur 



Inschrijven Diplomeren BPV 
Matching 

Definiëren 
onderwijsproduct 

Uitwisseling 
BPV 

Uitwisselen 
inschrijving 

Taxonomie  
Koppeltabel  

Reg. Keuzedelen 

Uitwisselen 
diplomering 

Uitwisseling 
kwalificatiestructuur 

Uitwisseling 
BRON 

Koppelvlak uitwisseling kwalificatiestructuur 



Koppelvlakken 

CREBO-register 
Register keuzedelen 

(BRIN) 

Uitwisseling tbv 
bekostiging 

(BRON) 

Kwalificatiedossiers 
Keuzedelen 
Koppeltabel 

(DigiK) 

Uitwisseling 
kwalificatiestructuur 
(kwalificatiesmbo.nl) 

Systemen bij instellingen 

DUO SBB 

Instelling 



Functionele eisen 
Koppelvlak kwalificatiestructuur (1) 

Nr Eis 
5.1 
 

Het is noodzakelijk dat de systemen van de instelling digitaal 
toegang hebben tot de taxonomie, koppeltabel en register 
keuzedelen 

  
Hierbij gaat het om: 
•  Door DUO vastgestelde codering (crebonummers) van 
domein, kwalificatiedossier, profiel en de keuzedelen 
•  De structuur van de kwalificatiedossiers 
•  De koppeling van keuzedelen aan profielen 
•  De inhoud van de kwalificatiedossier en keuzedelen, 
vergelijkbaar met de informatie die nu via kwalificatiesmbo.nl 
aan scholen beschikbaar wordt gesteld 



Functionele eisen 
Koppelvlak kwalificatiestructuur (2) 

Nr Eis 
5.2 
 

Er is één samenhangend technisch koppelvlak, waarin zowel de 
kwalificatiestructuur (crebo-codering), het register keuzedelen, 
als de inhoud van de kwalificatiedossiers zijn opgenomen 

5.3 Het koppelvlak faciliteert de mogelijkheid om de gehele 
structuur van kwalificatiedossiers, keuzedelen en de 
koppeltabel op te nemen in de systemen van de instelling 

5.4 Het koppelvlak faciliteert de mogelijkheid om specifieke 
onderdelen van de kwalificatiestructuur, het register keuzedelen 
of de koppeltabel online op te vragen, bij voorkeur in de vorm 
van een webservice 

5.5 In de aanlevering is geborgd dat de Crebo-codering conform 
het door DUO gepubliceerde register keuzedelen is 

5.6 In de aanlevering is geborgd dat de structuur en inhoud 
conform de door SBB gepubliceerde kwalificatiedossiers is 



Inschrijven Diplomeren BPV 
Matching 

Definiëren 
onderwijsproduct 

Uitwisseling 
BPV 

Uitwisselen 
inschrijving 

Taxonomie  
Koppeltabel  

Reg. Keuzedelen 

Uitwisselen 
diplomering 

Uitwisseling 
kwalificatiestructuur 

Uitwisseling 
BRON 

Koppelvlak uitwisseling BRON 



Uitwisseling BRON 
Functionele eisen 

•  Uitwisseling inschrijving 
 In plaats van de huidige inschrijfposities domein, 
kwalificatiedossier, kwalificatie worden de inschrijfposities 
domein, kwalificatiedossier en profiel uitgewisseld 

•  Uitwisseling diplomering 
 Bij diplomering worden alle gevolgde keuzedelen met het 
bijbehorende resultaat uitgewisseld. Dit zijn niet alleen de 
keuzedelen die behoren bij het profiel waarop de student 
wordt gediplomeerd, maar ook eventueel andere 
keuzedelen die zijn afgenomen. 

•  Uitwisseling BPV 
 BPV in het kader van een keuzedeel kan plaatsvinden bij 
elk erkend leerbedrijf. Er hoeft dan geen controle op de 
juiste erkening plaats te vinden. Om dat mogelijk te 
maken, moet in de uitwisseling worden aangegeven dat 
het BPV in het kader van een keuzedeel betreft. 

 
 
 



Terugkoppeling vragen en discussiepunten 



Vervolg 



saMBO-ICT 

Houttuinlaan 6      

t +31(0)348 753500       

e info@sambo-ict.nl   

w www.sambo-ict.nl 


