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Agenda 

• Stand van zaken herziening kwalificatiestrucuur 
 

• Inhoud: systeemtest 
 

• Vervolg: input plan van aanpak 
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Herziening kwalificatiestructuur 

• Nieuwe structuur (basis, profiel, keuze) 

• Nieuwe kwalificatie dossiers 

• Aanpassing wet- en regelgeving 

• Impact op processen en systemen 

• Praktijktest 

• Zorgvuldige implementatie 
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Op tijd betrokken 
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Stand van zaken 

•  Structuur 90% 

• keuzedelen 

• exameneisen  

•  Kwalificatiedossiers 

• aantal 

• kwaliteit 

• doorlooptijd 

•  Praktijktest 

• tussenrapportage 

• eindrapportage in concept 

• Wet- en regelgeving 

• analyse 

• aanpassing noodzakelijk 

• doorlooptijd 

• Processen en systemen 

• “bak werk” 

• Samenhang FoV 

• Implementatiedatum 
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Praktijktest 

Bestaat uit 3 onderdelen, februari tot juni 2013: 

1. Structuur- en dossiertest: nieuwe structuur en 79 
vrijgegeven dossiers 

2. Implementatietoets: toetsen of van de vrijgegeven 
dossiers goed onderwijs te maken is, olv MBO Raad 

3. Systeemtest: impact op belangrijkste processen en 
systemen binnen de instellingen, en analyse van de 
gevolgen voor de inrichting  

 

Input voor besluitvorming OCW voor Go/No Go implementatie 
nieuwe structuur per augustus 2014 
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Systeemtest 

• Analyseren van impact op processen en systemen binnen 
ILKI 

 

 

• Inventarisatie door ILKI: wat gaat veranderen en wat is de 
impact op processen?  

 

 

• Resultaat: rapport en hotspots in Triple A procesmodel 

-> Instellingen, Leerbedrijven, Kenniscentra, Inspectie 

-> Triple A procesmodel als basis, 

probleemgebieden noemen we ‘hotspots ‘ 

+ actualisatie o.b.v. besluitvorming SBB in januari 

De basis 
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Systeemtest 

• O.b.v. hotspots in (geactualiseerd) rapport zijn 
vragenlijsten opgesteld 

 

• Doel: inzicht krijgen in impact op systemen + inrichting 
van de systemen 

 

• Ingevuld door gebruikersgroepen + key-users 

 

 

• Afspraken met gebruikers om resultaten te bespreken 

-> waar mogelijk met hulp van leveranciers 

Werkwijze 
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Hotspots 
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Hotspots 

• Aanvullen onderwijscatalogus 

 

• Leeraanbod plannen 

 

• Inschrijven/ diplomeren 

 

• Opleiden en vormen 

 

• BPV 

-> die relevant zijn voor systemen 
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Aanvullen onderwijscatalogus 

• Koppeling voor ‘inlezen’ landelijk register keuzedelen moet 
ontwikkeld worden 

 

 

 

• Opnieuw inrichten onderwijscatalogus, vanwege:  
• Nieuwe opleidingen 

• Nieuwe indeling (labeling) onderderwijsproducten 

• Nieuwe resultaatstructuren 

• Werken met verschillende populaties 

-> vooral veel werk voor instellingen 

-> voorkeur voor beheren register door partij die gewend is 

aan scholen aan te leveren 
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Leeraanbod plannen 

• Roosteren 240 SBU levert weinig problemen op 

 

• Nieuw onderwijs ontwikkelen en kunnen labelen van 
onderwijsproducten is van belang 

 

• Door nieuw onderwijs, noodzakelijk om opnieuw naar 
bedrijfsvoeringsaspecten te kijken 

 

• Plannen op langeren termijn nodig: meerjarenplanningen 
worden door meeste applicaties niet ondersteund 
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Inschrijven/ diplomeren 

• Aanpassen uitwisseling met BRON 
 

 

 

• Keuzedelen zijn voorwaardelijk voor diplomering, dus ook uitwisseling 
over keuzedelen moet gefaciliteerd worden 

• Moet ontwikkeld worden, getest met DUO/ onderwijsinstellingen 

• Logica van nieuwe module is complex (zeker vanwege werken met 
meerdere populaties) 

 

 

 

-> implicaties hangen sterk af van definitieve invulling/oplossing m.b.t.  

keuzedelen 
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Opleiden en vormen 

• Voortgang keuzedeel vindt hoofdzakelijk plaats tussen 
leerling en begeleider 

• In de gaten houden dat keuzedeel op tijd wordt gekozen 

• Impact op systemen marginaal 
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BPV 

• Wel/ geen POK: geen POK vergt een structurele 
aanpassing van systemen  

 

• Meer variatie in zoeken mogelijk; niet alleen erkende 
leerbedrijven maar ook erkend voor keuzedeel 

 

• Ontwikkelen aangepaste koppelingen 

 

 

• Duale situatie (oud/nieuw naast elkaar) is een zorgpunt 

-> zeer complex 

-> met KRD en management informatie systemen 
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Aandachtspunten/ oplossingen? 

• Na dit verhaal gehoord hebbende, wat zijn volgens jullie de 
belangrijkste aandachtspunten en oplossingsrichtingen om 
te komen tot een ordentelijke oplossing voor de 
processen/ systemen?  

 

• Graag nemen we jullie adviezen en suggesties mee 
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Samen: 

Wat moet er gebeuren zodat jullie (leveranciers) aan de 
slag kunnen? (gegeven implementatiedatum 1 augustus 
2015) 

• Roept u maar: inventarisatie activiteiten (WAT moet er 
gebeuren. NIET DE EIGEN WERKZAAMHEDEN!) 

• Roept u maar: inventarisatie wat er in de 
randvoorwaardelijke sfeer nodig is om aan de slag te 
gaan? (moeten er zaken/ dingen zijn die je zelf niet kan 
maar die wel nodig zijn om aan de slag te kunnen) 



23 

E  

M

  

Elsa.van.bruggen@sambo-ict.nl 

06-23 26 37 18 

Voor vragen, neem contact op met Elsa van Bruggen 


