
Herziening van de 
kwalificatiestructuur

Gebruikersdag saMBO-ICT

13 april 2015



Inhoud

• Herziening: wat verandert er?
1. Opzet van dossiers, mogelijkheid om onderwijs te optimaliseren

2. Introductie van keuzedelen, basis voor flexibilisering beroepsonderwijs

• Invoering herziene kwalificatiestructuur
3. Kenmerken van keuzedelen

4. Vrijwillig jaar

5. Beroepspraktijkvorming



Herziening

• Aanleiding
– basis voor doelmatig opleidingenaanbod

– meer houvast voor onderwijs en examinering

– sneller inspelen op arbeidsmarkt

• Verbeterslagen
– verwante diploma-eisen verder geclusterd

• 176 dossiers, 489 kwalificaties

• gemeenschappelijke basis (incl. taal/rekenen), profielen

– kennis en vaardigheden voorop
• per kerntaak: complexiteit, verantwoordelijkheid/zelfstandigheid, kennis/vaardigheden

• per werkproces:: omschrijving, resultaat, gedrag

– compacte, uitvoerbare dossiers
• hserhalingen weg, verantwoordingsinformatie apart



Keuzedelen

• Nieuw onderdeel van elke opleiding
– verplicht, maar examenuitslag niet voorwaardelijk voor diplomering

– uitslag komt op de resultatenlijst, behaalde keuzedelen komen op het diploma

• Omvang
– ontworpen voor 240 sbu of veelvoud daarvan

– keuzedeelverplichting verschilt per soort opleiding: 240, 480, 720, 960

• Meerwaarde (plm. 200 beschikbaar, evenveel in ontwikkeling)
– verbreding (cross-overs), verdieping, doorstroom (voor entree: remediëring)

– inspelen op actualiteit, regionale kenmerken, profilering school

– regionaal initiatief (scholen + bedrijven) naast landelijk initiatief (sectorkamers)

• Registratie
– ieder keuzedeel krijgt een identificatiecode, maar geen inschrijfpositie

– na diplomering/uitschrijving (of evt. na bpv) uitwisseling met BRON



Invoering

• Vrijwillig jaar 2015-2016
– beschikbare kwalificaties zijn vastgesteld en veranderen niet meer (2-serie)

– keuzedelen zijn mogelijk in de vrije ruimte, concept-ID al beschikbaar (K-serie)

• Publicatie kwalificaties en keuzedelen: pdf, html, xml
– structuur gedurende 2015 ongewijzigd, noodzakelijke wijzigingen ‘opgespaard’

• november 2015: evt. laatste aanpassing

– herziene kwalificaties
• vanaf 2016: periodieke actualisering (max. 5 jaar)

– keuzedelen
• 2015: wekelijkse actualisering van het aanbod

• vanaf 2016: per drie maanden actualisering (nieuw ontwikkeld, wijziging koppeling, intrekken)

– kwalificatieregister op kwalificatiesmbo.nl
• versiebeheer op kwalificaties en keuzedelen

• gegevensuitwisseling SBB-DUO (synchronisatie)

• Per 1 augustus 2016: definitieve invoering HKS + keuzedelen



Beroepspraktijkvorming

• Erkenning leerbedrijven
– herziene kwalificaties: equivalenten, Crebo koppeltabel, synoniemen

• nieuwe versie koppeltabel, incl. nieuwe Crebo’s: juni

– per 1 augustus 2015: erkenning o.b.v. herziene kwalificaties
• indikking, maar wel rekening gehouden met conversie

– geheel nieuwe kwalificaties: nieuwe erkenningsaanvraag

– kwalificatie vervallen t.g.v. keuzedeel: aandachtspunt bij conversie

– AKA/BKA: opgesplitst naar entreekwalificaties

– specialistenopleiding (eenjarige kopopleiding): sectoroverstijgende erkenning

• Bpv in keuzedelen
– check is alleen op ‘erkend leerbedrijf’

– wel opnemen in bpv overeenkomst

– registratie in Stagemarkt: mogelijkheden worden onderzocht



http://www.kwalificatiesmbo.nl/
http://www.kwalificatiesmbo.nl/







