
Tijdens de presentatie over Versiebeheer Keuzedelen kwamen een aantal vragen naar 

voren die niet ter plekke te beantwoorden waren. De vragen zijn aan OCW voorgelegd en 

daarop kregen we de volgende antwoorden. 

  
Vraag 1 

Als er een nieuwe versie komt van een keuzedeel dan kan het interessant zijn voor de 

school om de nieuwe versie aan te bieden. Als er echter al studenten gekozen hebben 

voor de “oude” versie is dat een probleem. Vraag: zijn er mogelijkheden om in de OOK te 
regelen dat als er een nieuwe versie komt van gelijkwaardige zwaarte deze nieuwe versie 

automatisch de oude vervangt? 

Ieder keuzedeel moet worden vermeld op de OOK. Als er een nieuwe versie is met een 

nieuwe code, moet de nieuwe code op de OOK worden vermeld. Het is niet mogelijk om 
dit “automatisch” plaats te laten vinden door een regel in de OOK op te nemen over 

versies. De individuele student en instelling moeten samen overeenkomen dat de student 

het nieuwe keuzedeel gaat doen.  

 

Vraag 2 
Als een student een half jaar voorafgaand aan zijn daadwerkelijk start van de opleiding 

zich inschrijft en tegelijkertijd de keuze voor keuzedelen maakt kan het zijn dat 

tussentijds dit keuzedeel ingetrokken wordt. Vraag: Moet dan deze student toch dit 

ingetrokken keuzedeel aangeboden worden? 
Als de keuze voor dit keuzedeel op de OOK is vermeld en getekend door student en 

instelling, dan moet het keuzedeel aangeboden worden. Als dit nog niet op de OOK was 

vastgelegd, dan moet de student een ander keuzedeel kiezen.   

 
Vraag 3 

Als er in een groep een zijinstromer komt is dan deze zijinstromer verplicht zich aan te 

sluiten bij de eerst aangeboden keuzes die aan die groep aangeboden zijn? Ook al zijn 

deze keuzes mogelijk al obsoleet? 
Hierover zeggen wet- en regelgeving niets. De pragmatische oplossing is om de student 

aan te laten schuiven bij de keuzedelen die door de rest van de groep gevolgd worden, 

ook al zou het keuzedeel niet meer “geldig” zijn voor nieuwe kiezers. Het is niet 

organiseerbaar als scholen door zij-instromers tegelijkertijd 3 verschillende versies van 

een keuzedeel moeten aanbieden. De student kan overigens tot niets verplicht worden. 
 

 

 

 
Bij de workshop van AOC Groenhorst kwam een vraag aan de orde, waarop het antwoord 

van AOC Groenhorst bestreden werd. Voor de helderheid herhalen we hier even de vraag 

en het antwoord van de Regieorganisatie van OCW: 

Het betrof een vraag over de ‘duur’ van de vrijstelling van de keuzedeelverplichting in het 
vrijwillig jaar. De uitleg die ik gaf, dat gedurende het gehele cohort 15’-’16 geen 

keuzedeelverplichting bestaat, werd bestreden. Er zou sprake zijn van alleen een 

vrijstelling in het lopende cursusjaar. Dat wordt echter bestreden op de site van 

Herzieningmbo.nl: http://www.herzieningmbo.nl/feiten/vrijwillig-jaar/  
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