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Register mbo-kwalificaties

Vragen van onze klanten:

• Wat is de actuele versie?

• Weinig onderscheid dossier-kwalificatie-keuzedeel is 
verwarrend.

• Ik wil een klein onderdeel in plaats van heel dossier.

• Is het mogelijk om te zoeken op kerntaak of 
werkproces?

• https://kwalificatie-mijn-acc2.s-bb.nl/

kwalificaties.s-bb.nl

https://kwalificatie-mijn-acc2.s-bb.nl/
https://www.s-bb.nl/status-kwalificatiestructuur


Nieuwe functionaliteiten

Functionaliteit van de nieuwe website (najaar):

• Overzichtelijk bladeren in de structuur

• Een overzicht zoals de klant dat wenst

• Versies vergelijken

• Persoonlijk overzicht

• http://designforlife.nl/Klanten/SBB/Register/versies/versi
e-detail2.html

kwalificaties.s-bb.nl

http://designforlife.nl/Klanten/SBB/Register/versies/versie-detail2.html
https://www.s-bb.nl/status-kwalificatiestructuur


Linked open data, proeftuin HKS browser

• Kerntaak X in dossier Y komt ook voor 
in dossier Z

• Mogelijkheden van LOD tonen en 
onderzoeken

hksbrowser.kennisnet.nl

https://www.s-bb.nl/status-kwalificatiestructuur


Keuzedeel nieuwe code

nieuwe naam

dezelfde naam

geen 
versienummer

met 
versienummer

Grote 
wijziging 
keuzedeel

Wijzigt 
de naam?

Versienummer?

Onderhoud, versiebeheer

•Een nieuwe (versie van) een keuzedeel of kwalificatie vervangt een bestaande, maar 
álle ooit vastgestelde (versies) blijven bestaan.

•Alleen wijziging als de aanpassingen invloed hebben op de inhoud van het examen.

•Grote wijziging? Dan ook aanpassing van de naam. Naam zelfde? Dan versienummer.



Geldigheid keuzedelen, koppelingen

• Het keuzedeel krijgt een “geldig vanaf” datum mee. Dit is de datum van 
vaststelling in de regeling vaststelling keuzedelen door de minister van OCW.   
De datum “koppeling vanaf” is de door de minister van OCW vastgestelde 
datum die wordt opgenomen bij elke koppeling.

• Elke koppeling heeft een eigen ingangs- en einddatum. Is er een nieuwe versie 
keuzedeel? Dan krijgen alle koppelingen van bestaande keuzedeel einddatum. 
Dan kan het keuzedeel niet meer worden gekozen bij de kwalificatie.

• De “geldig tot” datum is de datum van de laatst geldige koppeling. Hierna mag 
het keuzedeel niet meer gekozen worden of opgenomen in het aanbod.



Levensduur van documenten

Kwalificatie
1) inschrijving en diplomering mogelijk
2) geen inschrijving meer mogelijk, maar nog wel diplomering
3) geen inschrijving en geen diplomering meer mogelijk

Keuzedeel
1) kiezen en examen doen mogelijk
2) niet meer kiezen, maar nog wel examen doen
3) niet meer kiezen



Geldigheid van documenten



Berichtgeving kwalificatiestructuur

Ontwikkeling of onderhoud van kwalificaties en keuzedelen:

s-bb.nl/status-kwalificatiestructuur

Publicatie van regelingen, xml etc:

s-bb.nl/nieuwsbrieven

s-bb.nl/over-sbb/nieuwsbrieven


Certificatenloket

s-bb.nl/certificaten



Cross-over tool

Cross-over tool mijn.s-bb.nl

e-mail: demoonderwijsinstelling@s-bb.nl

wachtwoord: demo

mijn.s-bb.nl

https://mijn.s-bb.nl/
mailto:demoonderwijsinstelling@s-bb.nl

