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Aanleiding 
Zowel in de werksessie van 8 mei als in de bijeenkomst met gebruikersgroepen en leveranciers op 14 
mei is het onderwerp “Koppelvlak Kwalificatiestructuur” aan de orde gekomen. Vooral in de laatste 
bijeenkomst zijn de zorgen van leveranciers en instellingen duidelijk aangegeven. 
 
Instellingen en leveranciers constateren dat met een toename in de uitwisseling (frequentie van 
nieuwe keuzedelen naar vier keer per jaar) en de toegenomen complexiteit van de structuur, het 
belang van een soepele uitwisseling van uitermate groot belang is om de administratieve processen 
rondom aanmelding en inschrijving goed te kunnen uitvoeren. 
   
Op dit punt leven zorgen bij instellingen en leveranciers op basis van ervaringen in de afgelopen 
jaren. Daarmee is het wellicht geen kwestie die direct gerelateerd is aan de herziening van de 
kwalificatiestructuur. Andersom is een correcte uitwisseling echter wel een belangrijke voorwaarde 
om een complexe kwalificatiestructuur administratief te kunnen implementeren. 
 

 
 
Problematiek 
Leveranciers en instellingen constateren vier problemen, waar op korte termijn zicht moet zijn op 
concrete oplossingen: 
 

1. Techniek 

De afgelopen jaren is geregeld de kwalificatiestructuur uitgewisseld met SBB. Dat ging vaak mis op 
technisch vlak. De structuur kon niet direct goed worden ingelezen, er waren wijzigingen in het 
format enz. In de nieuwe situatie moet op basis van duidelijke, overeengekomen specificaties 
uitgeleverd gaan worden. Ook moet een adequaat wijzigingsproces worden ingericht, zodat 
leveranciers tijdig kunnen inspelen op wijzigingen in de specificaties enz. 
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2. Tijdigheid 

Zowel leveranciers als instellingen moeten kunnen rekenen op uitlevering van de kwalificatiestructuur 
op vaste momenten in het jaar. Wanneer er gepland wordt om bijvoorbeeld (nieuwe) keuzedelen uit 
te leveren op 1 mei van een jaar, moeten deze ook klaar staan. Het is begrijpelijk dat er een proces 
doorlopen moet worden voorafgaand aan de uitleverdatum, maar het is niet acceptabel dat 
leveranciers en instellingen de dupe zijn van vertragingen en procedurele problemen. De ervaring in 
de afgelopen jaren laten zien dat er op dit terrein het nodige schort. Van aanleverende partijen mag 
verwacht worden dat men duidelijk kan maken dat het na de herziening van de kwalificatiestructuur 
wel correct zal verlopen. 
 

3. Gelijkheid en synchroniteit 

Geconstateerd is dat de inhoud van de uitlevering door SBB van de structuur, niet altijd klopt met de 
gegevens in crebo. In het schema ligt de oorzaak in de uitwisseling van gegevens tussen DUO en 
SBB. Fouten in de gelijkheid en synchroniteit tussen beide data-sets hebben gevolgen voor de juiste 
werking van systemen binnen de instellingen en de uitvoering van administratieve processen. 
Instellingen en leveranciers moeten er vanuit kunnen gaan dat beide dataverzamelingen op elkaar 
zijn afgestemd. Door toename van de complexiteit is te vrezen voor een toename van het aantal 
fouten. 
 

4. Inhoud 

De inhoud van de structuur wordt door instellingen ook gebruikt om o.a. wettelijke documenten te 
produceren via het inlezen van elementen uit de structuur in documentsjablonen. Daarbij worden ook 
kritische opmerkingen gemaakt ten aanzien van de aangeleverde teksten, bv die welke gebruikt 
worden voor vermelding van wettelijke vereisten op diploma’s.  
 
 
Verschillende leveranciers hebben aangegeven dan er op de bovenstaande punten onvoldoende 
afstemming is geweest met de leveranciers. Er bestaat het risico dat de koppeling straks technisch 
en functioneel niet geïmplementeerd kan worden. Hierdoor bestaat het risico dat realisatie op korte 
termijn niet mogelijk is en er uitstel van de implementatie dreigt.  
 
Ketenafhankelijkheid 
Alle partijen in de keten zijn doordrongen van het feit dat gegevensuitwisselingen in de keten van 
belang zijn voor een goede (administratieve) implementatie van de herziene kwalificatiestructuur. 
Dat vraagt van alle partijen om in goed en constructief overleg te komen tot oplossingen en 
afspraken op de drie genoemde gebieden. 
 
Twee leveranciers van kernsystemen, die bepalend zijn voor veruit het grootste deel van de 
instellingen, hebben aangegeven een doorlooptijd te hebben van negen maanden. Het streven van 
deze leveranciers is om scholen uiterlijk begin april 2015 in de gelegenheid te stellen nieuwe 
inschrijvingen te registreren op de herziene structuur. Dat wil zeggen dat begin juli 2014 gestart 
moet worden met de ontwikkeling. 
 
Voorgesteld wordt dat specialisten vanuit DUO, SBB, gebruikersgroepen en leveranciers, voor de 
zomer van 2014 afspraken maken over de genoemde knelpunten. 
 
saMBO-ICT zal het op zich nemen om op zeer korte termijn een dergelijke meeting te organiseren. 


