
 

 

Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

De griffier mevrouw E.C.E. de Kler 

Postbus 200018 

2500 EA  DEN HAAG 

 

 

 
 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

 

De mbo-scholen implementeren momenteel de maatregelen rondom de herziene kwalificatiedossiers en de 

bijbehorende keuzedelen. Dit is een veeleisend en precies proces dat geen vertraging mag krijgen door 

nieuwe interventies van de wetgever. Nieuwe interventies verstoren drie thema’s waar scholen hard aan 

werken: vertaling van nieuwe kwalificaties naar onderwijs, de ontwikkeling van examens en de inrichting 

van de onderwijsovereenkomsten. Afwijken van de afspraken geeft direct consequenties voor de 

schoolorganisatie, de docent, het leerbedrijf en zeker de studenten. Zij moeten kunnen rekenen op 

stabiliteit in hun leerproces. En niet onnodig te maken krijgen met tussentijdse verandering van de 

spelregels en daardoor met onrust en onzekerheden. De partijen verenigd binnen SBB verzoeken u dan ook 

dringend daar rekening mee te houden. 

 

1. Vertaling van nieuwe kwalificaties naar onderwijs 

Nieuwe kwalificatiedossiers betekent voor de scholen het inrichten van nieuwe opleidingen met nieuwe 

Onderwijs- en Examenregelingen (OER’en) en de daarbij behorende processen. Een zorgvuldig, complex en 

zeer arbeidsintensieve klus. Door de nieuwe opzet van de kwalificatiedossiers verandert de inrichting van de 

opleidingen, waarbij de introductie van keuzedelen de nodige onderwijsinhoudelijke en -logistieke 

uitdagingen geeft.  

De Wet educatie en beroepsonderwijs dwingt scholen te werken met studentencohorten. Voor de startende 

student moet de mbo-school voor de aanvang van de opleiding vastleggen hoe deze is ingericht en wordt 

geëxamineerd. Een OER wordt gemaakt voor de nieuwe (net vastgestelde) kwalificatiedossiers en de 

vigerende diplomeringseisen. 

 

Een lastige operatie omdat veel keuzedelen nog in ontwikkeling zijn en de uitwerkingen van de wetgeving 

nog onderweg is, zoals het diplomamodel, het Toezichtskader van de Inspectie en de uitwisseling met DUO.  
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2. Examens 

Nieuwe kwalificatiedossiers betekenen ook nieuwe examens. Om de kwaliteit van examens te verbeteren 

hebben OCW, NRTO en MBO Raad gezamenlijk de Examenagenda mbo 2015-2020 getekend en in 

uitvoering genomen. De ontwikkelingen zijn er op gericht dat de cohorten die starten op 1 augustus 2016 

bij de afronding van de opleidingen over goede examens beschikken. Het nieuwe element hierbij is de 

invoering van de slaag-zakbeslissing voor keuzedelen. Het aantal keuzedelen is een veelvoud van het aantal 

kwalificaties, maar omdat de slaag-zakbeslissing pas enkele jaren later ingaat, moet het mogelijk zijn met 

de cohorten mee te groeien voor het opleveren van adequate examens. Deze exercitie is omvangrijk en 

intensief en de ondertekenaars vragen ruimte om dit goed in de tijd vorm te geven.  

 

3. Onderwijs- en Examenreglement 

Iedere tussentijdse aanpassing in het curriculum of examen leidt tot een hernieuwde productie van de 

OER’en en dus een behoorlijke zware administratieve last voor scholen. Met het tekenen van de 

onderwijsovereenkomst leggen student en school namelijk een wederzijdse verplichting vast van 

respectievelijk volgen en aanbieden van de opleiding. Voor de bpv-periode, die al in het startjaar wordt 

geprogrammeerd, worden de afspraken voor student en leerbedrijf vastgelegd (en getekend) in de 

praktijkovereenkomst, zowel voor de hele opleiding als voor de betreffende bpv-periode. Afwijken van de 

afspraken zoals bij de start van het cohort zijn vastgelegd, geeft direct consequenties voor de 

schoolorganisatie, de docent, de student en het leerbedrijf. Zo liggen praktijkovereenkomsten en dus te 

examineren onderdelen van huidige bbl'ers van het huidige cohort reeds vast en zijn programma’s voor 

komend schooljaar ook reeds gemaakt. Deze overeenkomsten met bedrijven open te moeten breken 

vanwege een wijziging van de slaag-zakregeling is ongewenst.    

 

Dreiging van motie  

Wij hebben begrepen dat een deel van uw commissie overweegt om in plaats van de cohortregeling1 uit te 

gaan van de regel dat voor studenten die na 1 augustus 2018 afstuderen de resultaten van de keuzedelen 

mee moeten tellen voor de slaag-/zakregeling. Een dergelijke mutatie zou de zorgvuldigheid van de 

implementatie van de herziene kwalificatiestructuur onder grote druk plaatsen. Kortheidshalve verwijzen wij 

naar de zorgpunten die de door OCW aangestelde regisseur Herziening Kwalificatiestructuur heeft 

beschreven in zijn brief aan uw commissie d.d. 13 april 2016. Wij sluiten ons van harte bij deze 

argumenten aan. 

 

Verzoek 

Invoeren van de cohort-gewijze slaag-/zakeisen per 1 augustus 2018 is in zichzelf al een krappe operatie. 

Wij vragen een goede monitoring van de voortgang van deze activiteiten, geen overhaaste invoering van 

nieuwe regels die het tijdpad verstoren en respect voor de professionals die hard aan deze transitie 

werken. In de kwaliteit van de implementatie schuilt het slagen van de operatie en dit is in ieders belang, 

de student voorop. Daarom vragen wij u met klem geen nieuwe moties in te dienen dan wel te steunen die 

een interventie zijn op dit bewerkelijke dossier. Stel scholen in staat om in rust de herziening van de 

kwalificatiestructuur goed te implementeren en rust en stabiliteit te creëren voor de studenten. Zo u wilt, 

kunnen scholen u van tijd tot tijd informeren over de voortgang. 

 

                                                 
1 Voor de student die vanaf 1 augustus 2018 start met een opleiding telt de hoogte van het keuzedeelresultaat 

mee in de slaag/zak beslissing. 



 

 

Vertegenwoordigers van het onderwijs ondertekenen deze brief om de urgentie van deze oproep nader 

kracht bij te zetten. Het bedrijfsleven ondersteunt deze oproep vanwege de extra belasting van 

leerbedrijven en zorg over een goede implementatie van de keuzedelen.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Namens het bestuur van SBB, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rien van Tilburg 

voorzitter SBB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBB bestaat uit MKB Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland, FNV, CNV, VCP, NRTO, MBO Raad en AOB. 

Vooral voor de publiek –en privaat gefinancierde onderwijspartijen in SBB is dit een zeer zware 

aangelegenheid. 

 

 

 

 


