Ministerie van OCW
Mevrouw dr. M. Bussemaker
Postbus 16735
2500 BJ DEN HAAG

Zoetermeer, 29 maart 2017
Betreft: Aanbieden keuzedelen
Kenmerk: gev17-0152mr/BES_Alg

Geachte mevrouw Bussemaker,
Wij bieden u hierbij 29 nieuwe keuzedelen aan en verzoeken u deze, inclusief de koppelingen aan
kwalificaties, in april 2017 vast te stellen als bijlage bij de Regeling vaststelling keuzedelen (Staatscourant
2016 nr. 10072, 29 februari 2016). De Toetsingskamer heeft deze keuzedelen getoetst en voorzien van een
positief advies. Met uw vaststelling zal het register bestaan uit 757 keuzedelen. Wij zullen deze keuzedelen
en de koppelingen met kwalificaties publiceren op s-bb.nl/keuzedelen.
Met vriendelijke groet,

Michaël van Straalen
voorzitter

Ton Heerts
vicevoorzitter
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Algemeen Bestuur SBB
Toetsingskamer SBB, Bertjan Grobben manager a.i.
Aanbieding keuzedelen en kwalificaties ter vaststelling
20 maart 2017

Op grond van de vastgestelde Regeling vaststelling model en toetsingskader kwalificatiedossiers 2015-2016
van de Minister van OCW voert de Toetsingskamer SBB in opdracht van het bestuur SBB de toetsing van de
kwalificatiestructuur, de kwalificatiedossiers en keuzedelen uit. De Toetsingskamer SBB biedt het algemeen
bestuur SBB hierbij haar onafhankelijke advies aan.
Dit advies heeft betrekking op nieuw ontwikkelde keuzedelen, koppelingsverzoeken en herziene
kwalificaties in de periode januari - maart 2017. De Toetsingskamer SBB heeft in die periode ook adviezen
uitgebracht over aanvragen voor cross-over kwalificaties. De Toetsingskamer SBB adviseert daarover niet
aan het Algemeen Bestuur SBB maar aan DUO.
Keuzedelen
De Toetsingskamer heeft in de periode januari - maart in totaal 37 keuzedelen getoetst en van een positief
advies voorzien. Het overzicht van de door de Toetsingskamer goedgekeurde en door de sectorkamers
gevalideerde keuzedelen treft u aan in de bijlage. Voor acht keuzedelen geldt dat deze nog niet zijn
gevalideerd door de sectorkamers.
(Ont)koppeling van keuzedelen
Naast het ontwikkelen van nieuwe keuzedelen zijn er verzoeken ingediend voor koppeling of ontkoppeling
van een bestaand keuzedeel aan een kwalificatie. In de periode januari - maart 2017 zijn (op het moment
van schrijven) 70 (ont)koppelingsverzoeken behandeld door de Toetsingskamer.
Herziene dossiers
De Toetsingskamer SBB heeft een advies uitgebracht over een aantal zogenaamde ‘status quo’ dossiers. Dit
zijn dossiers die (wettelijke) beroepsvereisten bevatten. Omdat het lange tijd onduidelijk was wat er moest
gebeuren met de beroepsvereisten zijn ze op een status quo lijst geplaatst. Die duidelijkheid is er nu voor
de vijf dossiers die in de bijlage zijn benoemd.
Advies:
De Toetsingskamer heeft 37 keuzedelen en zeven dossiers voorzien van een positief advies. De bijlage
bevat het overzicht van de 29 keuzedelen en vijf kwalificaties die zowel een positief advies hebben als
gevalideerd zijn door de sectorkamer. De Toetsingskamer adviseert het bestuur om de in de bijlage
genoemde keuzedelen en kwalificaties door te geleiden aan de minister van OCW en de staatssecretaris
van EZ ter vaststelling.
Verklaring onafhankelijkheid
Als manager Toetsingskamer verklaar ik hierbij dat het uitgebrachte advies en het daartoe ingerichte
toetsproces op onafhankelijke wijze is uitgevoerd.
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Bijlage: Overzicht Keuzedelen 1e kwartaal 2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Bedrijfsadministratie financiering
Bereidt brood- en banketproducten
Besturingstechniek voor de operator
Camjo
Cloud en datacenter engineering
Coördineren van modificaties in de industrie
Doorstroom naar niveau 3 secretarieel
Event design
Fotostyling
Grafisch ontwerp voor webdevelopment
Hbo-doorstroom financieel administratieve beroepen
Inleiding fotografieproductie
Integraal ketenbeheer
Levensmiddelen in de logistiek
Maintenance, repair and overhaul fuel tanks
Mediadesign voor een experience
Optimaliseren internationale agrologistiek - plant
Permanence in de bedrijfsadministratie
Pneumatiek en hydrauliek geschikt voor niveau 4
Service en onderhoud middenspanningsinstallaties
Toegepaste marketing
T-rijbewijs
Verdieping bootsman
Verdieping dekman (break-bulk)
Verdieping Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) in de bouw
Verdieping lakspuiten interieur- en meubelbranche
Verdieping radioman-dek
Virtual en augmented reality
Werken volgens onderhoudsfilosofie MSG-3
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