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Bij de totstandkoming van het programma van eisen herziene kwalificatiestructuur is 
duidelijk geworden dat de manier waarop de kwalificatiestructuur met scholen wordt 
uitgewisseld niet optimaal is. Met de invoering van de herziene kwalificatiestructuur dreigt 
dit probleem nog groter te worden. Met de komst van de keuzedelen wordt de 

kwalificatiestructuur complexer en de frequentie van uitwisseling zal zeker voor de 
keuzedelen hoger zijn dan nu het geval is. 
 
Hiermee is de urgentie ontstaan om het probleem rond de uitwisseling in kaart te brengen 
en gezamenlijk met leveranciers, DUO en SBB te kijken hoe we tot oplossingen kunnen 
komen. 

 

Schets van de problematiek 
De situatie kan worden samengevat in onderstaand schema. 

 

 
 

 
In dit schema wordt duidelijk dat DUO en SBB elk een eigen verantwoordelijkheid hebben. 
DUO beheert het CREBO, en daarmee de kwalificatiestructuur zoals die is opgebouwd uit 
CREBO-codes en de relaties tussen opleidingsdomeinen, kwalificatiedossiers, kwalificaties 
en keuzedelen. SBB ontwikkelt de kwalificatiedossier en keuzedelen inhoudelijk, inclusief 
bijvoorbeeld de structuur van kerntaken en werkprocessen waaruit de dossiers zijn 
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opgebouwd. Scholen hebben behoefte aan een integrale en consistente uitlevering van de 

hele structuur. SBB voorziet daar op dit moment in, middels kwalificatiesmbo.nl. Het is 
belangrijk dat die informatie consistent is met de informatie van DUO, zodat scholen bij de 
aanlevering aan BRON niet tegen inconsistenties aanlopen. 
 
In de uitwisseling zijn vier gebieden als probleemgebied onderkend en beschreven in de 
memo van Jan Bartling (Uitwisseling KS, dd. 19 mei 2014). Het gaat samengevat om de 
volgende problemen. 

1. Techniek: de technische specificaties en werking van het koppelvlak 
2. Tijdigheid: de tijdige beschikbaarheid van een gewijzigde kwalificatiestructuur, 

kwalificatiedossiers en keuzedelen 
3. Gelijkheid en synchroniteit: datasets van DUO en SBB zijn identiek 
4. Inhoud: de juistheid en uniformiteit van de inhoud van kwalificatiedossier 

 

In de bijeenkomst van 19 juni zijn deze vier onderwerpen besproken, en is bij elk 
probleem vastgesteld wat de kern van het probleem is, en wat de wensen van de scholen 
en leveranciers zijn. Vervolgens is een vertaling gemaakt naar concrete oplossingen en de 
stappen die moeten worden gezet om die oplossingen te realiseren. 
 
Tijdigheid 
Voor de scholen zijn er in de nabije toekomst twee momenten van belang 

– 1 september: behoefte aan concept-inhoud van de nieuwe kwalificatiedossiers en 
keuzedelen en de bijbehorende crebo-codering, zodat onderwijs kan worden 
ontwikkeld en de studiegids kan worden gemaakt 

– 1 februari: behoefte aan de vastgestelde kwalificatiestructuur en crebo-codering, om 
het mogelijk te maken om voor 1 mei alle studenten te hebben ingeschreven (conform 
de wens van het ministerie, zoals omschreven in de mei-brief van de minister van 
onderwijs) 

 
De huidige situatie is dat de kwalificatiedossiers vaak pas 1 mei definitief zijn, en vaak 

zelfs nog enige tijd later. SBB levert voor die tijd vaak al wel voorlopige 
kwalificatiedossiers aan de scholen, in de veronderstelling dat door OCW geen ingrijpende 
wijzigingen worden doorgevoerd. Deze voorlopige uitlevering vindt doorgaans rond 1 
februari plaats. 

 
Met de invoering van keuzedelen wordt beoogd om de kwalificatiedossier stabieler te 
houden, en de flexibiliteit vooral in de keuzedelen te zoeken. Op basis van dat 
uitgangspunt moet het mogelijk zijn om al per 1 september de kwalificatiedossiers voor 
het komend studiejaar vast te stellen, en daarnaast een structuur in te richten om 3 of 4 
keer per jaar nieuwe of gewijzigde keuzedelen op te leveren die in een minder complexe 
procedure kunnen worden vastgesteld. 

 
Voorgestelde oplossingen 
We hebben uiteindelijk geconcludeerd dat er twee alternatieven zijn 
 
– Werken met 2 data 

– 1 september: de voorlopige kwalificatiedossiers en keuzedelen, inclusief crebo-
codes zijn beschikbaar voor de scholen 

– 1 februari: de kwalificatiedossiers, keuzedelen en crebo-codes zijn vastgesteld 
– Werken met 1 datum 

– 1 september: de kwalificatiedossiers, keuzedelen en crebo-codes zijn beschikbaar 
en vastgesteld 

 
De voorkeur gaat uit naar het tweede alternatief. 

 
Vervolgacties 
In het lijnenspeloverleg wordt het voorstel ingebracht om per 1 september de 
kwalificatiedossiers en keuzedelen, inclusief crebo-codes vast te stellen voor het volgende 
studiejaar. 
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Techniek 

 
Beschikbaar stellen specificaties 
Leveranciers streven ernaar om voor 1 februari hun aangepaste software aan scholen 
beschikbaar te stellen. Deze datum is voor scholen belangrijk omdat ze vanaf dat moment 
willen kunnen starten met inschrijven, zodat voor 1 mei alle studenten kunnen zijn 
ingeschreven. 
 

Voor een wijziging van het koppelvlak hebben leveranciers bij voorkeur 6 maanden de tijd 
om de software aan te passen, te testen en aan scholen beschikbaar te stellen. Dit 
betekent dat de definitieve specificaties bij voorkeur 1 augustus beschikbaar zijn. Ten 
behoeve van het inplannen van capaciteit worden leveranciers graag zo vroeg mogelijk 
geïnformeerd over te verwachten wijzigingen. 
 

Versiebeheer 
Op dit moment wordt er elk jaar een compleet nieuwe set informatie opgeleverd, waarin 
alle elementen een nieuw ID hebben, ook als ze ten opzichte van vorig jaar niet gewijzigd 
zijn. Dit heeft tot gevolg dat leveranciers een verschillenanalyse moeten doen om vast te 
stellen wat de wijzigingen zijn. 
 
Het is wenselijk om betere afspraken te maken over versiebeheer, en die informatie ook 

op te nemen in de gegevensset. Deze informatie is in de broninformatie wel beschikbaar. 
Het lijkt erop dat een systematiek waarbij alleen gewijzigde elementen een nieuw ID 
krijgen een goede oplossing kan zijn. 
 
XML-export en web-services 
De web services worden op dit moment in de praktijk weinig gebruikt, maar bieden de 
leveranciers wel een aantal aantrekkelijke mogelijkheden. Leveranciers geven aan dat ze 

voorlopig behoefte blijven houden aan een volledige import van gegevens in hun 
systemen, maar wel graag in gesprek gaan met SBB over het gebruik van het web-

services koppelvlak. 
 
Vervolgacties 
We streven naar de beschikbaarheid van technische specificaties ten behoeve van het 

vrijwillig jaar (2015/2016) per 1 september 2014, in de volgende stappen 
– De specificatie voor de kwalificatiedossiers zijn al opgeleverd 
– 1 juli 2014 levert SBB de specificaties voor uitlevering van de keuzedelen 
– Leveranciers hebben tot 1 augustus 2014 de gelegenheid om reacties en 

commentaar te leveren 
– 1 september 2014 levert SBB de definitieve specificaties op ten behoeve van het 

vrijwillig jaar 

 
We streven naar de beschikbaarheid van definitieve technische specificaties per 1 
september 2015. Deze specificatie zijn ten behoeve van de definitieve invoering van de 
herziene kwalificatiestructuur in het schooljaar 2016/2017. De volgende stappen worden 
voorgesteld. 

– Ontwikkeling van een voorstel voor specificaties van het koppelvlak door SBB, 
samen met een kleine groep deskundigen. Hierin wordt ook een voorstel gedaan 

voor versiebeheer, en voor web-services 
– Oplevering voorgestelde specificaties aan alle leveranciers van 

kernregistratiesystemen, scholen en leveranciers van leermateriaal 
– Aankondiging van de voorgestelde specificaties in nieuwsbrieven van relevante 

doelgroepen 
– 1 september 2015 levert SBB de definitieve specificaties op ten behoeve van de 

verplichte invoering van de herziene kwalificatiestructuur 
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Gelijkheid en synchroniteit 

Dit onderwerp is maar kort besproken. Het gaat erom dat DUO en SBB ervoor zorgen dat 
de datasets van beide partijen consistent zijn. Dit vereist een betere afstemming en 
technische uitwisseling tussen DUO en SBB, zodat de gegevens in de dataset van SBB 
identiek zijn aan die van DUO. 
 
Inhoud 
Ook dit onderwerp is maar kort besproken. Het gaat hier vooral om de verschillen tussen 

de kwalificatiedossier in de opbouw, naamgeving en omschrijvingen etc. Met de 
reorganisaties van de kenniscentra en SBB zullen de kwalificatiedossiers de komende tijd 
meer onder centrale regie worden ontwikkeld. Verwacht mag worden dat dit probleem 
daardoor de komende tijd een stuk kleiner zal worden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


