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Geachte mevrouw Bussemaker,
Met keuzedelen krijgt het mbo de komende jaren meer ruimte om het onderwijsaanbod af te stemmen op
regionale ontwikkelingen en op innovaties. Een succesvolle invoering van keuzedelen is gebaat bij een
flexibel ontwikkel- en vaststellingstraject. SBB heeft het traject zo ingericht, dat een keuzedeel binnen drie
maanden opgenomen kan worden in de kwalificatiestructuur. Met deze brief brengt SBB nader advies aan u
uit over de manier waarop de komende periode het gesprek over ontwikkeling en aanbod van keuzedelen
georganiseerd kan worden en over een werkwijze voor koppeling van keuzedelen.

Aanbod van keuzedelen per opleiding
Op grond van heldere criteria neemt de paritaire commissie, en vanaf 1 augustus 2015 de sectorkamer, een
besluit over de relevantie van een koppeling. De criteria heeft SBB ook gepubliceerd, zodat scholen en
bedrijven in de regio weten wat er mogelijk is wanneer zij een verzoek tot koppeling van een bepaald
keuzedeel aan andere kwalificaties willen doen. SBB adviseert regionale partners om samen in overleg te
gaan om te komen tot een evenwichtig aanbod van verdiepende, verbredende en doorstroom-keuzedelen.
Zowel de beschikbare, al gekoppelde keuzedelen als de keuzedelen die in ontwikkeling zijn publiceert SBB
op de website kwalificatiesmbo.nl.

Bovensectoraal koppelen van keuzedelen
In een aantal gevallen worden keuzedelen ontwikkeld voor een groot aantal kwalificaties, van meerdere
niveaus en in meerdere sectoren. Vaak gaat het dan om verbreding van het diploma, bijvoorbeeld in de
richting van leidinggeven, milieubewustzijn of de beheersing van een vreemde taal. Om ook deze
keuzedelen zo snel mogelijk beschikbaar te hebben stelt SBB een andere routing voor. Wij adviseren u om
een beperkt aantal keuzedelen bovensectoraal aan kwalificaties te laten koppelen. Hiervoor hebben wij al
criteria opgesteld: de relevantie voor de arbeidsmarkt en/of doorstroom is goed te onderbouwen, de inhoud
van het keuzedeel komt niet of weinig voor in bestaande kwalificaties en vormt geen overlap met de
kwalificaties waar het aan gekoppeld wordt, het keuzedeel is niet context-gekleurd en het is te koppelen
aan een grote groep kwalificaties. De bovensectorale koppeling kan worden uitgevoerd door bestuur SBB of
door een hiertoe gemandateerde commissie, na toetsing door de Toetsingskamer.

Monitoring
Aanvullend houdt SBB in de gaten dat de behoefte van het onderwijs aan flexibiliteit bij koppeling van
keuzedelen geborgd wordt. Het proces van totstandkoming en koppeling van keuzedelen wordt daarom
goed gemonitord. Als blijkt dat het proces van koppeling de komende periode stagneert, mogelijk doordat
regionale en landelijke afwegingen botsen, dan zal door SBB worden ingegrepen. Hierover vindt nauwe
afstemming met de regisseur bij uw ministerie en het Servicepunt Invoering herziene kwalificatiestructuur
bij de MBO Raad.
Wij vernemen graag uw reactie op onze adviezen.
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