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Inleiding
Binnen het mbo vinden er drie vernieuwingstrajecten plaats rondom innovatie en flexibele benutting van de
kwalificatiestructuur van het mbo, te weten pilots met mbo-certificaten voor beroepsgerichte onderdelen,
experiment cross-over kwalificaties en het experiment ‘ruimte voor de regio’.
 Met de introductie van wettelijk erkende mbo-certificaten kunnen mbo-instellingen een grotere bijdrage
leveren aan de om-, bij- en opscholing van werkenden en werkzoekenden. Aan de hand van pilots
wordt een eenduidige, werkbare en breed gedragen methodiek ontwikkeld om mbo-certificaten in de
toekomst te verbinden aan beroepsgerichte onderdelen van de kwalificatiestructuur mbo.
 Bij het experiment ‘Ruimte voor de regio’ wordt bekeken of –door meer ruimte te bieden binnen de
kwalificatiestructuur om regionaal maatwerk mogelijk te maken– de aansluiting van het onderwijs op
de arbeidsmarkt versterkt kan worden en hoe het eigenaarschap onder docenten(teams) en
werkgevers over het onderwijs vergroot kan worden.
 Bij het experiment ‘Cross-over kwalificaties’ wordt ervaring opgedaan met specifieke (kwalificatie- en
domeinoverstijgende) functies.
Alle drie de vernieuwingstrajecten grijpen in op de kwalificatiestructuur en hebben daardoor ook een
onderlinge samenhang. Daarom is besloten om een coördinatiegroep in te stellen voor de drie trajecten, die
zorgt voor voldoende voortgang en volgen van de drie vernieuwingstrajecten, het waar nodig bijsturen en
het na afloop van de trajecten opstellen van een advies aan de minister hoe de inzichten te betrekken in
een toekomstgerichte kwalificatiestructuur.
Ten behoeve van een algehele evaluatie van de drie vernieuwingstrajecten wordt een onafhankelijk
onderzoek geëntameerd vanuit het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), waarbij de
opbrengsten van alle drie de vernieuwingstrajecten tot 2025 worden gevolgd en geëvalueerd. Twee van de
vernieuwingstrajecten (certificaten en regionale kwalificaties) worden (in de opstartfase) ondersteund door
dezelfde externe procesbegeleider, Eric Jongepier.
In dit voorstel worden de samenstelling, werkzaamheden en taken van de coördinatiegroep aangegeven.
Positie Coördinatiegroep
Als de minister akkoord gaat met het voorstel voor de coördinatiegroep, dan stelt SBB de coördinatiegroep
in. SBB levert de voorzitter en het secretariaat.
De coördinatiegroep brengt advies uit aan het bestuur SBB om de minister van de kwalificatiestructuur,
gegeven de bevindingen uit de verschillende vernieuwingstrajecten. Het bestuur SBB gebruikt deze
adviezen in zijn advisering aan de minister van OCW over vervolgstappen wat betreft de toekomst van de
kwalificatiestructuur.
Het opdrachtgeverschap van het vernieuwingstraject ‘pilots mbo-certificaten’ ligt bij SBB. Voor de andere
twee vernieuwingstrajecten ligt het opdrachtgeverschap bij OCW. De beide opdrachtgevers willen met een
gezamenlijke coördinatiegroep bewerkstelligen dat informatie die uit de drie vernieuwingstrajecten naar
voren komt in samenhang wordt bezien, en dat er gelegenheid wordt gecreëerd om vraagstukken die bij
elk van de trajecten spelen in gezamenlijkheid te bespreken.
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Samenstelling
De coördinatiegroep bestaat uit relevante stakeholders en van de opdrachtgevers, OCW en SBB. Ook wordt
één vertegenwoordiger per vernieuwingstraject uitgenodigd voor deelname aan de coördinatiegroep. Over
de concrete personen moet in het bestuur nog een besluit worden genomen. In elk geval is voorgesteld om
vanuit SBB een voorzitter van de coördinatiegroep te benoemen. Voor de invulling van de andere plaatsen 1
wordt gedacht aan de volgende kerngroep:
 OCW: Inge Vossenaar
 Experiment ‘Ruimte voor de regio’: John van der Vegt
 Experiment ‘Cross-overs’: Harry de Bruijn, voorzitter tac K&E
 Pilots mbo-certificaten: nog in te vullen na selectie van de pilots (bijv. een niet bekostigde instelling
of een vakinstelling)
 Brancheorganisatie (bijv. vanuit Zorg & Welzijn)
 SBB: directie
Aangevuld met adviseurs vanuit MKB Nederland en VNO/NCW (Gertrud van Erp), FNV (Isabel Coenen),
MBO Raad (Nicoline Adèr) en NRTO (Susan Krol-van Gurp).
Taken
In de coördinatiegroep wordt de voortgang van de vernieuwingstrajecten besproken met betrekking tot
onderlinge samenhang en wordt geadviseerd over de toekomst van de kwalificatiestructuur op basis van de
bevindingen uit de trajecten. Instelling van de coördinatiegroep biedt een kader om als betrokken partijen
gezamenlijk informatie uit te wisselen over aspecten van de drie vernieuwingstrajecten die relevant zijn
voor de toekomst van de kwalificatiestructuur. De coördinatiegroep heeft de mogelijkheid om vraagstukken
die opkomen in de verschillende trajecten te agenderen. Dat draagt ertoe bij dat leerervaringen uit het ene
traject benut kunnen worden bij de andere trajecten. De coördinatiegroep geeft richting aan de trajecten
en krijgt de mogelijkheid om, waar nodig, de betreffende opdrachtgever de trajecten te laten bijsturen.
De coördinatiegroep heeft de volgende taken:
 Neemt kennis van en bespreekt de onafhankelijke tussentijdse en eindrapportages van de extern
procesbegeleider over de verschillende vernieuwingstrajecten;
 Neemt kennis van en bespreekt de adviezen van de tac K&E en sectorkamers naar aanleiding van
de tussentijdse en eindrapportages van de extern procesbegeleider over de verschillende
vernieuwingstrajecten;
 Neemt kennis van en bespreekt de onafhankelijke tussentijdse en eindrapportages van de algehele
brede evaluatie van de vernieuwingstrajecten door NRO;
 Monitort de voortgang en onderlinge samenhang van de drie vernieuwingstrajecten;
 Geeft richting aan de doelstellingen en het verloop van de drie vernieuwingstrajecten en krijgt de
mogelijkheid om waar nodig de drie trajecten laten bijsturen;
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Er heeft hierover nog geen overleg met de genoemde personen plaatsgevonden
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Levert breed gedragen adviezen over de toekomst van de kwalificatiestructuur aan het bestuur van
SBB op basis van (tussentijdse en definitieve) uitkomsten van de vernieuwingstrajecten en het
onderzoek door NRO.

Ondersteuning
De coördinatiegroep wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een secretariaat, dat wordt belegd bij
de werkorganisatie van SBB (secretaris Marcel Touw). Het secretariaat draagt zorg dat
 de vergaderingen van de coördinatiegroep worden belegd;
 een agenda in samenspraak met de voorzitter van de coördinatiegroep wordt opgesteld;
 er een verslag komt van de vergaderingen van de coördinatiegroep;
 de onafhankelijke rapportages uit de verschillende vernieuwingstrajecten en de evaluatie door NRO
beschikbaar komen voor de coördinatiegroep;
 de adviezen van de coördinatiegroep bij de relevante partijen op de agenda worden gezegd.
De projectleiders van de verschillende vernieuwingstrajecten en de extern procesbeleider van de trajecten
‘mbo-certificaten’ en ‘ruimte voor de regio’ nemen deel aan de vergaderingen van de coördinatiegroep.
Vergadermomenten
De coördinatiegroep komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar om over de (tussentijdse) resultaten van
de vernieuwingstrajecten te overleggen. Daarnaast kan op specifieke momenten (bijvoorbeeld bij start van
een vernieuwingstraject of bij oplevering van specifieke producten, zoals een eindevaluatie) de
coördinatiegroep bij elkaar worden geroepen.
Aanstellingsduur
De coördinatiegroep wordt ingesteld, zodra de minister van OCW heeft aangegeven in te kunnen stemmen
met het voorstel van SBB voor de coördinatiegroep. Naar verwachting is dat in maart 2018.
Gezien de taak van de coördinatiegroep om het bestuur van SBB te adviseren over de toekomst van de
kwalificatiestructuur op basis van de bevindingen van de drie vernieuwingstrajecten en de algehele
evaluatie door NRO wordt de coördinatiegroep aangesteld voor de duur van het totale traject, te weten tot
eind 2025.
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