HANDLEIDING MELDFORMULIER KOPPELEN KEUZEDEEL

Handleiding bij Meldformulier koppelen keuzedeel
bestemd voor onderwijsinstellingen, brancheorganisaties, hbo-instellingen, werkgevers
en andere partijen ten behoeve van het indienen van voorstellen voor koppelingen voor
keuzedelen in de kwalificatiestructuur MBO
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1. Aanvraag voor koppelen keuzedeel indienen
1.1.

Inleiding

Het keuzedeel is een onderdeel van de herziene kwalificatiestructuur. Aanvragen voor het koppelen van
keuzedelen kunnen door belanghebbenden worden ingediend door middel van een meldformulier.
In deze
1.2.

handleiding vindt u informatie over:
Wie de aanvraag voor koppeling van een keuzedeel kan doen
Waar de aanvraag moet worden ingediend
Hoe de verschillende onderdelen van het meldformulier dienen te worden ingevuld
Waar u terechtkunt voor hulp en bij vragen

Wie kunnen koppelingen voor keuzedelen indienen?

Het indienen van een voorstel voor het koppelen van een keuzedeel kan worden gedaan vanuit een
onderwijsinstelling of het (regionale) bedrijfsleven of vanuit een sectorkamer van SBB (vertegenwoordigers
uit het beroepsonderwijs en bedrijfsleven op landelijk en sectoraal niveau). Bij het indienen en koppelen
van een keuzedeel geldt als voorwaarde dat het voorstel gedragen wordt door zowel het onderwijs als het
(regionale) bedrijfsleven. Wanneer het een keuzedeel betreft gericht op doorstroming naar het hbo, dan
geldt dat de aanvraag ingediend moet worden door de betreffende mbo-instelling én een hbo-instelling.
1.3.

Waar en hoe indienen?

Vanaf augustus 2015 worden voorstellen voor koppeling van keuzedelen ingediend via het team
Kwalificeren en examineren van SBB. U kunt het team benaderen wanneer u vragen hebt of hulp nodig
heeft om het meldformulier volledig en juist in te vullen.
SBB – Team Kwalificeren en examineren
E-mailadres: kwalificatiestructuur@s-bb.nl
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2. Invullen van het meldformulier koppelen keuzedeel
2.1.

Algemene informatie

Het meldformulier dient tenminste de contactgegevens van de mbo-instelling en de werkgevers te
bevatten. Bij een keuzedeel gericht op doorstroming naar het hbo bevat het meldformulier de
contactgegevens van tenminste een mbo- en een hbo-instelling.
2.2.

Toelichting op de koppeling

Geef aan om welk keuzedeel het gaat.

Koppeling aan kwalificatie(s)
Een keuzedeel is altijd gekoppeld aan één of meerdere kwalificatie(s). Het keuzedeel is relevant voor
doorstroming en/of arbeidsmarkt bij de betreffende kwalificatie(s). Geef aan aan welke kwalificatie(s) het
keuzedeel gekoppeld moet worden.
Dit is een voorstel, de uiteindelijke beslissing hierover wordt genomen door de betreffende sectorkamer(s)
van SBB.

Toegevoegde waarde
Motiveer waarom het keuzedeel toegevoegde waarde heeft voor studenten op de arbeidsmarkt en/of voor
doorstroom.
Hierbij geldt dat het keuzedeel voldoende toegevoegde waarde moet hebben ten opzichte van de
kwalificatie(s) waaraan het gekoppeld moet worden. Er mag geen sprake zijn van hinderlijke overlap tussen
het keuzedeel en de eisen die al in het basis- en profieldeel van de kwalificatie staan.

Draagvlak
De onderbouwing van het draagvlak kan blijken uit zaken als:

Er zijn scholen die het keuzedeel willen uitvoeren. Er is in de regio aantoonbaar behoefte aan
beroepsbeoefenaren die verdieping/verbreding hebben middels dit keuzedeel. Bedrijven zijn bereid om
deze leerlingen aan te nemen.

Er zijn bedrijven die BPV-plekken willen aanbieden voor het keuzedeel.

Iedere opleiding bepaalt zelf het aanbod van keuzedelen waaruit de student kan kiezen. Hierbij is het van
belang dat het aanbod niet alleen aantrekkelijk is voor de student, maar ook realiseerbaar voor de school.
Een realiseerbaar aanbod van keuzedelen kenmerkt zich door haalbaarheid, uitvoerbaarheid,
betaalbaarheid, organiseerbaarheid en examineerbaarheid. Denk hierbij aan zaken zoals:
Haalbaarheid: er is voldoende interesse van studenten om dit keuzedeel te kiezen.
Uitvoerbaarheid: docenten hebben voldoende expertise om dit keuzedeel te onderwijzen of te begeleiden
(of er zijn scholingsmogelijkheden of binnenhalen van externe expertise).
Betaalbaarheid: de benodigde faciliteiten/materialen zijn betaalbaar voor de opleiding. Ook het
eventueel zelf ontwikkelen van materiaal.
Organiseerbaarheid: het keuzedeel is te plannen in het programma (tov andere keuzedelen,
momenten in het jaar, etc).
Examineerbaarheid: het keuzedeel geeft voldoende richting aan examinering.

Verwantschap/overlap in het register voor keuzedelen
Controleer of er geen sprake is van overlap van het keuzedeel met de kwalificatie waaraan het gekoppeld
moet worden. Voor de inhoud van het keuzedeel en de kwalificatie(s), zie kwalificaties.s-bb.nl. Met de
overlapchecker van SBB kan vastgesteld worden of sprake is van overlap tussen een kwalificatie en een keuzedeel
(kwalificaties.s-bb.nl/overlap). Controleer ook of de omvang van het keuzedeel past in de
keuzedeelverplichting van de kwalificatie(s) waaraan het gekoppeld moet worden; een keuzedeel van 720
uur kan niet gekoppeld worden aan een niveau 2 kwalificatie. Voor vragen over overlap of omvang kunt
u contact opnemen met team Kwalificeren en examineren van SBB.
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