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Zorg ervoor dat de titel uit 1 

regel bestaat. 

Zorg ervoor dat het tekstvak 

niet over de witruimte en het 

logo geplaatst wordt.  

leermiddelen voor KD en keuzedelen 

1. aanleiding en knelpunten 

 

2. regie op leermiddelen 

 

3. van KD naar leerlijn en leereenheden 

 

4. naar een platform voor leermiddelen 

 

5. hamvragen 

 



Zorg ervoor dat de titel uit 1 

regel bestaat. 

Zorg ervoor dat het tekstvak 

niet over de witruimte en het 

logo geplaatst wordt.  

1.  aanleiding en knelpunten 



Zorg ervoor dat de titel uit 1 

regel bestaat. 

Zorg ervoor dat het tekstvak 

niet over de witruimte en het 

logo geplaatst wordt.  

Noodzaak Regie op Leermiddelen 

 nieuwe kwalificatiedossiers (KD’s) 

 veranderende rol KBB – Kenteq 

 onvoldoende aantrekkelijke en actuele leermiddelen 

 beperkt flexibel inzetbare leermiddelen 

 hoge directe en indirecte kosten 

 ontevredenheid branches over aansluiting en uitval studenten 



Zorg ervoor dat de titel uit 1 

regel bestaat. 

Zorg ervoor dat het tekstvak 

niet over de witruimte en het 

logo geplaatst wordt.  

2014Q1 preconferentie CvI 

 herziening is niet eenmalig  verkort ‘time-to-market’ 

 bijstellen KD, ontwikkelen keuzedelen 

 ontwikkelen leermateriaal 

 programmeren onderwijs 

 

 kwalificatiedossier en keuzedelen hebben verschillend karakter 

 (leermiddelen) keuzedelen veel kortcyclischer ontwikkelen 

 

 samenwerking/dialoog onderwijs-markt nodig 

 tijdig duidelijke info over de herziening 

 scholen maken vraag leermaterialen helder 

 uitgevers krijgen zicht op ontwikkeling nieuwe dossiers  



Zorg ervoor dat de titel uit 1 

regel bestaat. 

Zorg ervoor dat het tekstvak 

niet over de witruimte en het 

logo geplaatst wordt.  

Wat voor wie bereiken? 

 studenten 

 voor alle ‘MEI’-opleidingen actuele leermiddelen tegen lage kosten 

 

 docenten en opleidingsteams 

 dekkend aanbod leermiddelen met basisarrangement per kwalificatie 

 keuzemogelijkheden en diversiteit 

 structurele evaluatie en onderhoud 

 

 branches en bedrijven 

 leermiddelen die aansluiten bij actuele praktijk 

 leermiddelen die inzetbaar zijn voor bij-/nascholing, cursussen, trainingen 



Zorg ervoor dat de titel uit 1 

regel bestaat. 

Zorg ervoor dat het tekstvak 

niet over de witruimte en het 

logo geplaatst wordt.  

2.  regie op leermiddelen 



Zorg ervoor dat de titel uit 1 

regel bestaat. 

Zorg ervoor dat het tekstvak 

niet over de witruimte en het 

logo geplaatst wordt.  

Bij examens kan het al…? 

 Examenservice MEI 

 Met alle deelnemende ROC’s 

 Examenbank 

 Verzameling toetsen 

 Gezamenlijke ontwikkeling van toetsen 

 Wie betaalt, bepaalt? 

 Examens: de instelling 

 Leermiddelen: de student 

 

 

 



Zorg ervoor dat de titel uit 1 

regel bestaat. 

Zorg ervoor dat het tekstvak 

niet over de witruimte en het 

logo geplaatst wordt.  

Een oostenwind… 

uitgevers stichtingen kenniscentra zelf 

ROC 

samen 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

bedrijfsleven / brancheorganisaties 



Zorg ervoor dat de titel uit 1 

regel bestaat. 

Zorg ervoor dat het tekstvak 

niet over de witruimte en het 

logo geplaatst wordt.  

MBO-Bestuurders:  sturing op keten 

 sturing op vraag 

 deels specifiek, samen met bedrijfsleven door Btg 

 sturing op ketencondities 

 breed organiseren, vanuit MBO Raad/SaMBO-ICT 

 sturing op aanbod 

 wanneer markt faalt vanuit echt ‘eigen’ construct  Btg 

 open materiaal vraagt vorm van organiseren  MBO-breed 

 

 basis: vraagarticulatie en marktwerking 

 



Zorg ervoor dat de titel uit 1 

regel bestaat. 

Zorg ervoor dat het tekstvak 

niet over de witruimte en het 

logo geplaatst wordt.  

werkwijze en business model 

formuleren vraag 

naar leermiddelen 

verspreiden 

leermiddelen 

uitzetten 

ontwikkelopdrachten 

dialoog: 

vraagarticulatie 

toetsen aanbod 

marktpartijen 

dialoog: 

ontwikkelpad 
kwaliteitsbewaking 



Zorg ervoor dat de titel uit 1 

regel bestaat. 

Zorg ervoor dat het tekstvak 

niet over de witruimte en het 

logo geplaatst wordt.  

planning en resultaten 

 Voorbeelduitwerking KD naar Leerlijn 

 

 Globale inventarisatie aanbod leermiddelen 

 

 Formuleren PvE voor leermateriaal en infrastructuur 

 

 Businessconcept 



Zorg ervoor dat de titel uit 1 

regel bestaat. 

Zorg ervoor dat het tekstvak 

niet over de witruimte en het 

logo geplaatst wordt.  

3.  van KD naar leerlijn en leereenheden 
 



Zorg ervoor dat de titel uit 1 

regel bestaat. 

Zorg ervoor dat het tekstvak 

niet over de witruimte en het 

logo geplaatst wordt.  

Bruikbaarheid leerlijnen 

 voor docententeams 

 hulmiddelen voor de inrichting van het onderwijs 

 hulmiddelen voor de inkoop van leermiddelen 

 

 voor regie op Leermiddelen 

 informatie voor acties naar leveranciers 

en/of zelf (laten) ontwikkelen 

 informatie voor toekomstig uitvoeringsplan 



Zorg ervoor dat de titel uit 1 

regel bestaat. 

Zorg ervoor dat het tekstvak 

niet over de witruimte en het 

logo geplaatst wordt.  

Doelstellingen traject BTG MEI 

 (voorbeeldmatig) uitwerken van een beperkt 

aantal opleidingen tot voorbeeldleerlijnen 

 inventarisatie van bruikbare leermiddelen en 

‘witte vlekken’ daarbinnen 

 

 

 door scholen te gebruiken voor inrichting van het 

onderwijs en samenstellen van boekenlijsten 

 voor Regie op Leermiddelen informatie op over 

de kwaliteit van de huidige leermiddelen en ‘witte 

vlekken’ in het aanbod 

 

uitgewerkte opleidingen: 

 Middenkader Engineering  

 Elektrotechniek,  

 Mechatronica,  

 Werktuigbouw 

 Werktuigkundige Installaties 

 Constructiewerker 

 Monteur Elektrotechnische 

Installaties 



Zorg ervoor dat de titel uit 1 

regel bestaat. 

Zorg ervoor dat het tekstvak 

niet over de witruimte en het 

logo geplaatst wordt.  

Wat is hier een… 

Leerdoel 

doelstelling waarin duidelijk en concreet is gespecificeerd wat de student moet beheersen  

(kennis, vaardigheden, en attitude) 

 

Leereenheid 

een afgerond deel van de leerstof, gericht op het bereiken van een of meer concrete leerdoelen. 

 

Leerlijn 

een logisch overzicht van alle leereenheden van een kwalificatie, gerangschikt naar leerdoelen.  

 

Leerarrangement 

een samenstelling van leereenheden en leermaterialen, waarmee een (gedeelte van een) 

leerlijn i.c. de inhoud van het kwalificatiedossier wordt afgedekt. 

 



Zorg ervoor dat de titel uit 1 

regel bestaat. 

Zorg ervoor dat het tekstvak 

niet over de witruimte en het 

logo geplaatst wordt.  

Maatwerk 



Zorg ervoor dat de titel uit 1 

regel bestaat. 

Zorg ervoor dat het tekstvak 

niet over de witruimte en het 

logo geplaatst wordt.  

gevolgde aanpak 

 analyseren KD 

 basisdeel en profieldeel, niet: keuzedelen 

 servicedocument  te beoordelen punten + kennis en vaardigheden (per werkproces) 

 invullen leerdoelen 

 o.b.v. regioprofiel en inbreng docenten (leerplannen, resultaten werksessie) 

 leerdoelen ordenen in leerlijn 

 ordenen op thema, ordenen op moeilijkheidsgraad/-niveau 

 toetsen indeling bij docenten 

 inventariseren leermiddelen 

 verzamelen input docenten (Leerplannen, Sessie) 

 lesmateriaal uitgevers & bedrijven, zelfgemaakt materiaal, kopieën, websites, etc 

 op paragraafniveau, met keuzes daarbinnen en toepasbaarheid 

 duiden van de ‘witte vlekken’ 



Zorg ervoor dat de titel uit 1 

regel bestaat. 

Zorg ervoor dat het tekstvak 

niet over de witruimte en het 

logo geplaatst wordt.  

ervaringen 

 tijd nodig om concept ‘leereenheid’ (‘boekje’) te doorgronden 

 lange lijsten van leerdoelen vergen een lange adem 

 voorwerk en concrete vragen geven richting aan sessies met docenten 

 

maar ook: 

 veel toegevoegde waarde! 

 goed inzicht in inhoud KD 

 goed zicht op leermiddelenaanbod 

 diepte-vergelijking onderling inspireert 



Zorg ervoor dat de titel uit 1 

regel bestaat. 

Zorg ervoor dat het tekstvak 

niet over de witruimte en het 

logo geplaatst wordt.  

vanuit het kwalificatiedossier… 



Zorg ervoor dat de titel uit 1 

regel bestaat. 

Zorg ervoor dat het tekstvak 

niet over de witruimte en het 

logo geplaatst wordt.  

Vanuit het kwalificatiedossier… 

B1-K1

# Leereenheid titel Leerdoelen Concretisering Huidig leermateriaal

1 Positioneren Heeft basiskennis ten behoeve van het 

juist positioneren van componenten en 

kabels/leidingen voor elektrotechnische 

installaties

- Goot/ladderbaan, Kabel en Buis aanleggen 

rekening houdend met functiebehoud

2 Onderdelen Heeft basiskennis van de functie en de 

werking van standaard elektrotechnische 

onderdelen

3 Deelproducten en 

installaties

Heeft kennis van de opbouw en de 

werking van standaard elektrotechnische 

deelproducten en installaties

Basis elektriciteitsleer praktisch toegepast: 

lading en stroom, elektrisch spanningsverschil, 

geleiders en isolatoren, productie van elektriciteit, 

elektrische energiebronnen, wet van ohm, 

weerstand van geleiders, serieschakeling, 

parallelschakeling, gemengde schakeling 

(eenvoudig), elektrische energie (KWh), 

elektrisch vermogen / arbeid, praktische basis 

van serieschakeling van spanningsbronnen 

(accu set, noodstroominstallatie), 

parallelschakeling van spanningsbronnen, 

eenvoudige meetinstrumenten (multimeter: 

spanning/stroom (AC/DC) en Ohms), 

Aardlekschakelaar, Eenfasetransformator 

(opbouw en werking), 1fase, 3fase,  soorten 

transformatoren, stroomstelsels, 

wisselspanning, alternatieve energievoorziening, 

spoelen en condensatoren, normalisatie

Aanleggen van bekabeling voor elektrotechnische installaties en systemen

Uitwerking



Zorg ervoor dat de titel uit 1 

regel bestaat. 

Zorg ervoor dat het tekstvak 

niet over de witruimte en het 

logo geplaatst wordt.  

vanuit het kwalificatiedossier… 



Zorg ervoor dat de titel uit 1 

regel bestaat. 

Zorg ervoor dat het tekstvak 

niet over de witruimte en het 

logo geplaatst wordt.  

Met aanvullingen uit regioprofielen 

P2-K1-W1

Resultaat

# Leereenheid titel Leerdoelen Concretisering Huidig leermateriaal

1 Visuele controle 

beschadiging

De eerste monteur elektrotechnische 

industriële installaties en systemen pakt 

de componenten en onderdelen uit en 

controleert deze visueel op beschadiging, 

bijvoorbeeld bij paneelbouw-pakketten. De 

eerste monteur elektrotechnische 

industriële installaties en systemen leest 

en interpreteert tekeningen, schema's en 

montagevoorschriften vlot en correct. 

paneelbouw, waaronder modificeren van 

panelen en controleren van 

montagewerkzaamheden

2 Samenstellen onderdelen 

tot (deel)product

Hij stelt alles samen tot een functioneel 

en soms complex (deel)product (panelen 

kast etc.). Op basis van zijn interpretatie 

van tekeningen, schema's en 

montagevoorschriften en gebruikmakend 

van zijn vakkennis monteert hij 

elektrotechnische onderdelen en 

deelproducten bedreven en accuraat op 

de juiste plaats en volgens de instructies 

en montage-eisen.

Inclusief: aansluiten en monteren 

noodstroominstallaties, uitgebreide 3-fase-

apparatuur (bijvoorbeeld frequentieregelaar of 

automatisch driehoek), opnemers actuatoren. 

En: Besturingskasten en regelkasten: 

relaistechniek (hoofd- en stuurstroom), montage 

apparatuur in paneel (relais, PLC, 

beveiligingsapparatuur + overige besturings- en 

bedieningsapparatuur), montage 

paneelbedrading, frequentieregelaars / 

softstarters 

monteren/overspanningsrelaisbeveiling.

Samenstellen, controleren en testen van (complexe) (deel)producten voor industriële systemen

Een goed samengesteld en werkend (deel)product dat voldoet aan de gestelde eisen.

Uitwerking



Zorg ervoor dat de titel uit 1 

regel bestaat. 

Zorg ervoor dat het tekstvak 

niet over de witruimte en het 

logo geplaatst wordt.  

Clustering naar leereenheden 

Thema Opsplitsing naar leereenheden Deel Nadere concretisering Leerdoelen

Vakjargon

Verklarende woordenlijst B1 Woordenboek (naslagwerk) - Heeft kennis van elektrotechnisch vakjargon 

- Begrijpt gesproken Nederlands in elektrotechnisch vakjargon

- Kan eenvoudige Nederlandse instructies en technische 

handleidingen lezen

Basisbegrippen B1 Uitleg over de basisbegrippen - Heeft kennis van elektrotechnisch vakjargon 

- Begrijpt gesproken Nederlands in elektrotechnisch vakjargon

- Kan eenvoudige Nederlandse instructies en technische 

handleidingen lezen

Woordenlijst Industrie P2 Branche- en bedrijfskennis Heeft basiskennis van de elektrotechnische branche en producten en 

diensten van het eigen bedrijf

Elektriciteitsleer

Basis Elektriciteitsleer B1 Heeft kennis van de opbouw en de werking van standaard 

elektrotechnische deelproducten en installaties

Elektrisch spanningsverschil B1 Heeft kennis van de opbouw en de werking van standaard 

elektrotechnische deelproducten en installaties

Geleiders en isolatoren B1 Heeft kennis van de opbouw en de werking van standaard 

elektrotechnische deelproducten en installaties

Productie van elektriciteit B1 Heeft kennis van de opbouw en de werking van standaard 

elektrotechnische deelproducten en installaties

Wet van Ohm B1 Heeft kennis van de opbouw en de werking van standaard 

elektrotechnische deelproducten en installaties

Weerstand van geleiders B1 Heeft kennis van de opbouw en de werking van standaard 

elektrotechnische deelproducten en installaties

Elektrische energie B1 Heeft kennis van de opbouw en de werking van standaard 

elektrotechnische deelproducten en installaties



Zorg ervoor dat de titel uit 1 

regel bestaat. 

Zorg ervoor dat het tekstvak 

niet over de witruimte en het 

logo geplaatst wordt.  

Invulling met huidige materialen 

Thema Opsplitsing naar leereenheden Deel Nadere concretisering Leerdoelen Huidig leermateriaal

Vakjargon

Verklarende woordenlijst B1 Woordenboek (naslagwerk) - Heeft kennis van elektrotechnisch vakjargon 

- Begrijpt gesproken Nederlands in elektrotechnisch vakjargon

- Kan eenvoudige Nederlandse instructies en technische 

handleidingen lezen

Basisbegrippen B1 Uitleg over de basisbegrippen - Heeft kennis van elektrotechnisch vakjargon 

- Begrijpt gesproken Nederlands in elektrotechnisch vakjargon

- Kan eenvoudige Nederlandse instructies en technische 

handleidingen lezen

Geen. Moet opgebouwd worden. Gedeeltelijk terug te 

vinden in Kenteq signaal - Elektriciteit - Hoofdstuk 2.4 = 

omzetten van formules en in Elektroblokken 

Formuleblad 

(http://www.elektroblokken.nl/attachments/File/Rekenen/

formuleblad.pdf)

Woordenlijst Industrie P2 Branche- en bedrijfskennis Heeft basiskennis van de elektrotechnische branche en producten en 

diensten van het eigen bedrijf

Elektriciteitsleer

Basis Elektriciteitsleer B1 Heeft kennis van de opbouw en de werking van standaard 

elektrotechnische deelproducten en installaties

Opgaven boek (kenteq). Verouderd.

Elektrisch spanningsverschil B1 Heeft kennis van de opbouw en de werking van standaard 

elektrotechnische deelproducten en installaties

opgaven boek (kenteq); Kenteq - signaal - Elektriciteit - 

Hoofdstuk 2.5

Geleiders en isolatoren B1 Heeft kennis van de opbouw en de werking van standaard 

elektrotechnische deelproducten en installaties

opgaven boek (kenteq); Kenteq - signaal - Elektriciteit - 

Hoofdstuk 2.6

Productie van elektriciteit B1 Heeft kennis van de opbouw en de werking van standaard 

elektrotechnische deelproducten en installaties

opgaven boek (kenteq); Kenteq - signaal - Elektriciteit - 

Hoofdstuk 3.3 en Elektroblokken Magnetisme 

(http://www.elektroblokken.nl/Magnetisme01.php)

Wet van Ohm B1 Heeft kennis van de opbouw en de werking van standaard 

elektrotechnische deelproducten en installaties

meetopdrachten/ opgaven boek (kenteq); Kenteq - 

signaal - Elektriciteit - Hoofdstuk 4.3

Weerstand van geleiders B1 Heeft kennis van de opbouw en de werking van standaard 

elektrotechnische deelproducten en installaties

opgaven boek (kenteq); Kenteq - signaal - Elektriciteit - 

Hoofdstuk 5.3+5.4 en Elektroblokken video's 

geleiderweerstand 

(http://www.elektroblokken.nl/Rekenen.php)



Zorg ervoor dat de titel uit 1 

regel bestaat. 

Zorg ervoor dat het tekstvak 
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4.  naar een platform voor leermiddelen 
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gewenste functionaliteiten 

 met prioriteit 

 contentcatalogus functionaliteit 

 met de mogelijkheid om materialen te zoeken 

 vervolgens 

 materialen op een lijst te plaatsen 

 materialen kunnen bestellen  

 materiaal kunnen ontvangen (folio) 

cq. kunnen benaderen (digitaal) 

 en dan 

 arrangeren vanuit eenheden 

 gepersonaliseerd aanbieden 
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Zorg ervoor dat het tekstvak 
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 hamvragen 



Zorg ervoor dat de titel uit 1 

regel bestaat. 

Zorg ervoor dat het tekstvak 

niet over de witruimte en het 

logo geplaatst wordt.  

hamvragen  ter bespreking! 

 wat betekent dit voor de keuzedelen? 

 meer grip op de inhoud door splitsing in leereenheden? 

 sneller inspelen op veranderende keuzedelen? 

 meer regie vanuit het onderwijs? 

 wat betekent dit voor een Btg? 

 waar gebruik maken van generieke voorzieningen? 

 waar samenwerken met andere Btg’s? 

 waar maatwerk nodig? 

 wat betekent dit voor de MBO sector? 

 waar gezamenlijk optrekken? 

 waar samenwerken? 

 

 



Bedankt voor uw aandacht! 

Manon Haartsen 

e-mail: m.haartsen@kennisnet.nl 

mobiel: 06 47 32 65 16 

Willem-Jan van Elk 

e-mail: w.jvanelk@kennisnet.nl 

mobiel: 06 2251 4745 


