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Leeswijzer
Het kwalificatiedossier voor het middelbaar beroepsonderwijs geeft weer wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen aan het einde van de mbo-opleiding.

Opbouw dossier
Dit kwalificatiedossier bevat de kwalificatie-eisen voor één of meerdere mbo-beroepen en bestaat uit:
1. Het basisdeel (B), dat gevormd wordt door:
a. De beroepsspecifieke onderdelen. Dit betreft gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen voor het gehele kwalificatiedossier.
b. De generieke onderdelen. De generieke onderdelen zijn door de landelijke overheid geformuleerd. Het betreft de onderdelen:
Nederlandse taal;
rekenen;
loopbaan en burgerschap; en
voor zover het niveau 4 betreft: Engels.
2. Het profieldeel (P). Profielen bestaan uit kerntaken (K) en werkprocessen (W) waarop de kwalificaties in dit kwalificatiedossier
van elkaar verschillen.
De beroepsopleiding in het mbo is gebaseerd op een kwalificatie en één of meer keuzedelen (D). Keuzedelen hebben tot doel om
bovenop de kwalificatie een verdieping of verbreding te leveren bij de toerusting voor de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding
voor een vervolgopleiding. De beschikbare keuzedelen voor dit kwalificatiedossier zijn te vinden op www.s-bb.nl/keuzedelen. Op
deze website staat ook een overzicht met alle keuzedelen gekoppeld aan kwalificaties.

Ke uzedeel
Ke uzedeel

Ke uzedeel

Ke uzedeel

Ke uzedeel

Ke uzedeel
Ke uzedeel

Ke uzedeel

Opleiding

profiel

profiel

profiel

Brede basis

Kwalificatie

Kwalificatiedossier

Taal en rekenen
De generieke kwalificatie-eisen voor taal en rekenen zijn benoemd in het basisdeel. Als sprake is van beroepsspecifieke taal- en
rekeneisen is dit aangegeven in de kolom ‘vakkennis en vaardigheden’. Daarnaast kan in de kolom ‘gedrag’ een extra verduidelijking
aangegeven zijn hoe deze beroepsspecifieke taal- en rekeneisen worden ingezet in een werkproces.

Verantwoordingsinformatie
Aanvullende (verantwoordings-)informatie bij dit kwalificatiedossier is te vinden op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers. Deze informatie is geen onderdeel van het kwalificatiedossier.
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Overzicht van het kwalificatiedossier
Naam profiel
		

Mbo-niveau
Beroepsvereisten
(EQF-niveau)		

P1: [naam profiel]
P2: [naam profiel]

Basisdeel
De gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen voor het gehele kwalificatiedossier zijn de volgende:

B1-K1: [naam kerntaak]
B1-K1-W1:

[naam werkproces]

B1-K1-W2: [naam werkproces]

B1-K2: [naam kerntaak]
B1-K2-W1: [naam werkproces]

B1-K2-W2: [naam werkproces]

Profieldeel
De profielen in dit kwalificatiedossier hebben de volgende (specifieke) kerntaken en werkprocessen:

P1: [naam profiel]
P1-K1: [naam kerntaak]

P1-K1-W1: [naam werkproces]
P1-K1-W2: [naam werkproces]

P1-K2: [naam kerntaak]

P1-K2-W1: [naam werkproces]
P1-K2-W2: [naam werkproces]

P2: [naam profiel]
P2-K1: [naam kerntaak]

P2-K1-W1: [naam werkproces]
P2-K1-W2: [naam werkproces]

P2-K2: [naam kerntaak]

P2-K2-W1: [naam werkproces]
P2-K2-W2: [naam werkproces]
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Typering van		
de kwalificatie

Basisdeel
1. Beroepsspecifieke onderdelen
Typering van de beroepengroep
Context
……………
Typerende beroepshouding
……………
Resultaat van de beroepengroep
……………

B1-K1: [naam kerntaak]
Complexiteit
………. <gemeenschappelijke basis>
Voor [profiel 1] geldt aanvullend:
……….(aanvullende eis)

Voor [profiel 2] geldt aanvullend:
……….(aanvullende eis)

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
………. <gemeenschappelijke basis>
<evt met aanvullende eis per profiel>

Vakkennis en vaardigheden
………. <gemeenschappelijke basis>
<evt met aanvullende eis per profiel>
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Voor [profiel 3] geldt aanvullend:
……….(aanvullende eis)

B1-K1-W1: [naam werkproces]
Omschrijving
………. <gemeenschappelijke basis>
<evt met aanvullende eis per profiel>

Resultaat
………. <gemeenschappelijke basis>
<evt met aanvullende eis per profiel>

Gedrag
………. <gemeenschappelijke basis>
<evt met aanvullende eis per profiel>

etc.
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2. Generieke onderdelen
Elke kwalificatie kent – naast (beroepsgerichte) specifieke kwalificatie-eisen – ook generieke kwalificatie-eisen.

Nederlandse taal
Van elke kwalificatie in dit kwalificatiedossier maakt het generieke examenonderdeel Nederlandse taal deel uit. De referentieniveaus
en de kwalificatie-eisen voor dit generieke onderdeel zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal
en rekenen. Deze bijlage is te vinden op www.s-bb.nl/generieke-eisen en vormt een integraal onderdeel van het kwalificatiedossier.
Het betreft de volgende referentieniveaus:
a. voor entreekwalificaties en voor kwalificaties op niveau 2 en 3: 2F;
b. voor kwalificaties op niveau 4: 3F.

Rekenen
Van elke kwalificatie in dit kwalificatiedossier maakt het generieke examenonderdeel rekenen deel uit. De referentieniveaus en de
kwalificatie-eisen voor dit generieke onderdeel zijn opgenomen in bijlage 2 bij het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en
rekenen. Deze bijlage is te vinden op www.s-bb.nl/generieke-eisen en vormt een integraal onderdeel van het kwalificatiedossier.
Het betreft de volgende referentieniveaus:
a. voor entreekwalificaties en voor kwalificaties op niveau 2 en 3: 2F;
b. voor kwalificaties op niveau 4: 3F.

Loopbaan en burgerschap
Van elke kwalificatie in dit kwalificatiedossier maakt het generieke examenonderdeel loopbaan en burgerschap deel uit. De kwalificatie-eisen voor dit generieke onderdeel zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB.
Deze bijlage is te vinden op www.s-bb.nl/generieke-eisen en vormt een integraal onderdeel van het kwalificatiedossier.

Engels (alleen voor niveau 4)
Van elke kwalificatie op mbo niveau 4 in dit kwalificatiedossier maakt het generieke examenonderdeel Engels deel uit. Op grond van
artikel 17a van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB zijn de referentieniveaus en de kwalificatie-eisen voor
dit generieke onderdeel opgenomen in bijlage 2 bij dit besluit. Deze bijlage is te vinden op www.s-bb.nl/generieke-eisen en vormt een
integraal onderdeel van het kwalificatiedossier.
Het betreft de volgende referentieniveaus:
a. lezen en luisteren: B1;
b. schrijven, spreken en gesprekken voeren: A2.
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Profieldeel
P1: [naam profiel]
Mbo-niveau

Typering van het beroep

Beroepsvereisten
<ja/nee, met toelichting>
Onderdeel waar een certificaat aan verbonden is
Titel
Code
Toelichting
Onderdeel

P1-K1: [naam kerntaak]
Complexiteit

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

Vakkennis en vaardigheden

P1-K1-W1: [naam werkproces]
Omschrijving

Resultaat

Gedrag

P2: [naam profiel]
etc.
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