Ministerie van OCW
Mevrouw dr. M. Bussemaker
Postbus 16375
2500 BJ DEN HAAG

Zoetermeer, 3 juli 2017
Betreft: Aanbieding kwalificaties voor vaststelling per juli 2017
Kenmerk: gev17-0321mr/BES_Alg

Geachte mevrouw Bussemaker,

Onderwijs en bedrijfsleven borgen actualiteit in de kwalificatiestructuur door alle kwalificaties periodiek te
monitoren. De afgelopen periode heeft dat geleid tot actualisering van acht dossiers.
In twee daarvan zijn wettelijke vereisten verwerkt, zoals overeengekomen in het nieuwe afwegingskader
voor opname van beroepsvereisten en bijzondere vereisten in de kwalificatiestructuur. Dit betreft de
dossiers Vers: Leidinggeven & industrie en Vers: Vakmanschap & industrie.
Enkele andere kwalificatiedossiers zijn gewijzigd als gevolg van veranderingen in de beroepsuitoefening of
knelpunten in de onderwijsuitvoering. Het betreft de vijf kwalificatiedossiers Industrieel onderhoud,
Operationele techniek, Goud- en Zilversmeden en Havenoperaties.
Voor één kwalificatie, Systeemontwerper koude- en klimaatsystemen, adviseren onderwijs en bedrijfsleven
om deze als middenkaderopleiding te typeren. Zij constateren dat deze opleiding niet uitvoerbaar is als
eenjarige specialistenopleiding.
Voor twee -inhoudelijk niet gewijzigde- kwalificaties voor middenkaderopleidingen verzoeken onderwijs en
bedrijfsleven u om een maximale opleidingsduur van vier jaar toe te staan. Het betreft de kwalificaties
'Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie' (crebo 25309) en 'Technicus service en
onderhoud werktuigbouw' (crebo 25310), beide in het opleidingsdomein Techniek en procesindustrie. Er is
een breed draagvlak voor dit verzoek, gezien de tijd die nodig is om het vereiste vakmanschap te
beheersen.
Wij bieden u hierbij de gewijzigde kwalificatiedossiers aan en verzoeken u deze per juli 2017 vast te stellen
als bijlagen bij de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016, (Staatscourant 2016

nr 10144 d.d. 29 februari 2016). Wij verzoeken u voor de genoemde twee kwalificaties een opleidingsduur
van vier jaar toe staan.
Wij zullen deze kwalificatiedossiers publiceren op s-bb.nl/kwalificatiedossiers. De Toetsingskamer heeft de
kwalificaties getoetst en voorzien van een positief advies.
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
23 juni 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 april - juni 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 april - juni in totaal 72 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.
(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 april - juni 2017 zijn (op het moment van
schrijven) 117 (ont)koppelingsverzoeken behandeld door de Toetsingskamer.
Herziene dossiers
De Toetsingskamer SBB heeft een advies uitgebracht over negen kwalificatiedossiers die zijn aangepast op
basis van wettelijke beroepsvereisten, wijzigingen in de beroepsuitoefening en/of knelpunten in de
onderwijsuitvoering.
Advies
De Toetsingskamer heeft 72 keuzedelen en 8 dossiers voorzien van een positief advies. De bijlage bevat
het overzicht van de keuzedelen, kwalificatiedossiers en 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 wijziging van de vastgestelde kwalificatiedossiers en kwalificaties (HKS) geldig vanaf 01-08-2017 - versie juli
Crebonummer

Prijsfactor

Kwalificatiedossier

Crebonummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

Soort
opleiding

Opleidingsdomein
3. Techniek en procesindustrie 79020
79020
23225

1.30

23128
23132

4

1.00
1.30

25334

Systeemontwerper koude- en
klimaatsystemen
Medewerker Operationele techniek

2

1.60

Operationele Techniek

25345

Allround operationeel technicus

4

1.60

Operationele Techniek

25346

Operationeel technicus

3

1.60

25565

1.60

Engineering koude- en
klimaatsystemen
Industrieel onderhoud

1.60

middenkaderopleiding
basisberoepsopleiding
middenkaderopleiding
vakopleiding

Opleidingsdomein
4. Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 79030
79030
23041

1.80

Goud- en Zilversmeden
Goud- en Zilversmeden

25069
25070

Basisgoudsmid
Goudsmid

3
4

1.00
1.80
1.80

Goud- en Zilversmeden

25071

Zilversmid

4

1.80

vakopleiding
middenkaderopleiding
middenkaderopleiding

Opleidingsdomein
8. Transport, scheepvaart en logistiek 79070
79070
23156

1.30

Havenoperaties

25396

Coördinator Havenoperaties

4

1.00
1.80

Havenoperaties

25397

3

1.30

Havenoperaties

25398

Gevorderd medewerker
Havenoperaties
Medewerker Havenoperaties

2

1.30

middenkaderopleiding
vakopleiding
basisberoepsopleiding

Opleidingsdomein
16. Voedsel, natuur en leefomgeving 79160
79160
23226

1.80

Vers: Leidinggeven & industrie

25566

Productieleider versindustrie

4

1.00
1.80

EZ

23227

1.80

Vers: Vakmanschap & industrie
Vers: Vakmanschap & industrie

25567
25568

Allround medewerker versindustrie
Medewerker versindustrie

3
2

1.80
1.80

EZ
EZ
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middenkaderopleiding
vakopleiding
basisberoepsopleiding

