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Geachte mevrouw Bussemaker, 

 

Met de invoering van keuzedelen worden beroepsopleidingen actueler, extra uitdagend en aantrekkelijker. 

Door zich te verdiepen of te verbreden in het vakgebied wordt de positie van de mbo-gediplomeerde 

sterker. Scholen kunnen zich beter profileren en er komt ruimte voor actuele regionale ontwikkelingen. Als 

mbo-veld zijn wij blij met keuzedelen. 

 

Resultaten tot nu toe 

Scholen, bedrijven, examenbanken en bedrijfstakgroepen hebben veel gedaan en bereikt met betrekking 

tot keuzedelen. Alle scholen hebben de afgelopen drie jaar voorbereidende werkzaamheden verricht voor 

een goede invoering van de keuzedelen. Zij hebben onderwijs-en examenreglementen aangepast op basis 

van de nieuwe regelgeving. Er zijn al meer dan 800 keuzedelen ontwikkeld en gevalideerd door onderwijs 

en bedrijfsleven binnen SBB. Het overgrote deel van deze keuzedelen is opgenomen in het aanbod van 

scholen, blijkt uit de monitor Keuzedelen die de Regieorganisatie Herziening uitvoert. Samen met 

examenleveranciers zijn er al voor ruim 400 keuzedelen exameninstrumenten beschikbaar. Het servicepunt 

IHKS heeft in samenwerking met bedrijfstakgroepen van de MBO Raad werk gemaakt van 

servicedocumenten. Ook zijn er mooie voorbeelden uit de regio waar, in afstemming met bedrijven, 

keuzedelen worden ingezet. 

 

Scholen maken hard werk van het perspectief voor de langere termijn: duurzame implementatie met goede 

kwaliteit. Tegelijkertijd constateren wij dat de introductie van dit nieuwe element niet vanzelf gaat. Er blijkt 

meer tijd nodig om al de aspecten van invoering van vaststelling van keuzedelen tot examinering en 

verantwoording door elk onderwijsteam van kwalitatief hoogwaardige antwoorden te voorzien en daarmee 

van goede invoering van keuzedelen en tot een duurzame positionering van keuzedelen in het stelsel te 

komen. Vanuit het Servicepunt Invoering HKS wordt gestart met verzamelen van vraagstukken en 

knelpunten ten aanzien van de examinering van keuzedelen met het ‘loket keuzedelen’. De goede 

voorbeelden die momenteel per school worden ontwikkeld, worden gedeeld met andere scholen. 

 

Voor scholen en bedrijven is het een hele uitdaging om het onderwijs en de examinering te realiseren. 

Tevens blijkt dat de slaag-zakbeslissing meer implicaties met zich meebrengt voor studenten en scholen 

dan vooraf bedacht. Ingeschat wordt dat meer studenten hun diploma niet halen, ondanks dat zij hun 
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kwalificatie wel hebben behaald en studenten makkelijk haalbare keuzedelen prefereren boven uitdagende 

en verdiepende mogelijkheden. 

 

Publiek bekostigd onderwijs en bedrijfsleven constateren dat zij veel vooruitgang boeken in de organisatie 

van keuzedelen, maar dat een verantwoorde invoering meer tijd kost dan bij herziening van de 

kwalificatiestructuur overzien kon worden. Er is ook tijd nodig om oplossing te vinden voor de ongewenste 

implicaties van de slaag-zakregeling. Om die reden verzoeken wij u om het moment waarop keuzedelen 

verplicht gaan meetellen voor het mbo-diploma twee jaar uit te stellen. Wij verwachten op dat moment wél 

helemaal gereed te zijn. Het privaat bekostigd onderwijs vertegenwoordigd in NRTO tekent hierbij aan dat 

zij dit probleem anders weegt en graag de mogelijkheid behoudt om keuzedelen wel al mee te laten tellen. 

 

Veel positieve ervaringen, maar een grote uitdaging 

De invoering van keuzedelen heeft forse gevolgen voor de werkprocessen en systemen van scholen en 

bedrijven. Zij zijn daar hard mee aan het werk, maar hebben de wens om de hele cyclus van de herziene 

kwalificaties en keuzedelen te kunnen doorlopen en zo nodig bijstellingen te kunnen doen op basis van hun 

ervaringen. In concreto benoemen onderwijs en bedrijfsleven de volgende vraagstukken: 

 Onderwijs en bedrijfsleven hebben tijd nodig om in gezamenlijk overleg te komen tot een waardevol 

aanbod van keuzedelen dat past bij de arbeidsmarktbehoefte en dat studenten prikkelt en stimuleert 

tot het maken van weloverwogen keuzes. 

 Studenten moeten worden gestimuleerd om uitdagende verdiepende of verbredende keuzedelen te 

kiezen, gericht op succes bij een vervolgstudie of op de arbeidsmarkt, terwijl de slaag-zakregeling 

daarbij beperkend lijkt te werken. 

 Nog niet voor alle keuzedelen is onderwijs- en examenmateriaal beschikbaar. De kwaliteit van 

onderwijs en examinering moet gegarandeerd zijn en de vorm, kosten en organisatie van examens 

moet evenredig zijn ten opzichte van de kwalificatie. Op dit moment is daarvan nog geen sprake. 

 De uitvoering van keuzedelen in de bbl vraagt extra aandacht. In combinatie met taal en rekenen is er 

weinig tijd beschikbaar voor onderwijs op school, begeleiding in het leerbedrijf en niet alle keuzedelen 

zijn even geschikt om uit te voeren in de beroepspraktijk. 

 De uitvoerbaarheid en positie van keuzedelen binnen eenjarige trajecten zoals entreeopleiding en de 

specialisten is eveneens een aandachtspunt. 

 De kwaliteit en opzet van keuzeleden is divers. De eerste generatie keuzedelen is al enige tijd geleden 

ontwikkeld. Inzichten in het onderwijs en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt leiden tot de conclusie dat 

een deel van de keuzedelen bijstelling of actualisering behoeft. 

 Er is nog geen volledige opleidingscyclus met keuzedelen doorlopen. Een groot deel van de studenten 

die in augustus 2016 met een mbo-opleiding zijn gestart, zal pas in 2019 examen doen en 

bijbehorende keuzedelen afronden. 

 

Conclusie: twee jaar uitstel nodig 

Onderwijs en bedrijfsleven onderschrijven de doelstelling van de keuzedelen. Ze vormen een verrijking van 

de opleiding, ze spelen in op wensen van regionaal en landelijk bedrijfsleven, ze dagen studenten uit om 

iets extra's te doen en zich te profileren en ze helpen de kwaliteit van het mbo te verhogen. Scholen en 

leerbedrijven zetten alles op alles om de inhoud van de keuzedelen en de kwaliteit van onderwijs en 

examinering systematisch te monitoren en waar nodig te verbeteren. Er is overleg met leveranciers om te 

komen tot goede en betaalbare exameninstrumenten. Er is een gezamenlijk loket keuzedelen (www.ihks.nl) 

voor het verzamelen van vraagstukken en knelpunten rondom keuzedelen. 
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Bij invoering van de herziene kwalificatiestructuur was de verwachting dat er voor het studiejaar 2018-2019 

voldoende informatie beschikbaar zou zijn om keuzedelen vanaf dat cohort mee te laten tellen voor het 

diploma. In meerderheid is onze conclusie dat dat niet het geval is. Invoering kan op dat moment nog niet 

over de volle breedte verantwoord worden gerealiseerd, implicaties van de slaag-zakregeling moeten nader 

worden bezien. Uitstel vinden wij nodig om het totale proces op orde te krijgen. Wij hebben behoefte aan 

tijd om in de regio, als onderwijs en bedrijfsleven samen, vorm te geven aan beroepsonderwijs dat aansluit 

op de arbeidsmarktvraag en dat de waarde van het mbo-diploma verder versterkt. 

 

Het verzoek van onderwijs en bedrijfsleven aan de minister is daarom om verplichte invoering van de slaag-

zakregeling voor keuzedelen uit te stellen tot cohort 2020-2021 en het Examen- en kwalificatiebesluit hier 

op aan te passen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

  

 

 

 

Michaël van Straalen  Ton Heerts 

voorzitter SBB  vicevoorzitter SBB 


