Versiebeheer kwalificaties en keuzedelen

Inleiding
De invoering van de herziene kwalificatiestructuur maakt het noodzakelijk om het versiebeheer van
kwalificaties en keuzedelen anders in te richten. In overleg met OCW, MBORaad en DUO zijn
beheerafspraken gemaakt. Dit document geeft een beknopte beschrijving het versiebeheer.

1. Versiebeheer
Enerzijds wordt de term versiebeheer gebruikt voor een mechanisme dat ervoor zorgt dat wordt
bijgehouden welke wijzingen er plaats hebben in de content. Anderzijds wordt versiebeheer gebruikt voor
de levenscyclus van een document waarbij met name de start- en einddatum van geldigheid van het
document een rol speelt. Beide aspecten zijn relevant bij de kwalificatiedossiers en keuzedelen.
a. Wijzigingen in de content
Om wijzigingen in de content zinvol te kunnen weergeven is het belangrijk om de 'document-keten' te
kennen. Het heeft geen zin om content verschillen tussen de kwalificatie van Tandartsassistent en
Vliegtuigmonteur weer te geven. Wel zinvol is het om te weten wat de verschillen zijn tussen
Tandartsassistent 'publicatieversie 2014' en Tandartsassistent 'publicatieversie 2016'. In het
verantwoordingsdocument van het dossier is een aparte paragraaf opgenomen waarin de verschillen met
de vorige versie beschreven worden. Ook in het keuzedeel wordt een soortgelijke paragraaf opgenomen.
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b. Wanneer krijgt een dossier of kwalificatie een nieuw crebo nummer?
Alleen bij majeure wijzigingen wordt er een nieuw crebonummer of codekeuzedeel toegekend. Een majeure
wijziging is een wijziging die invloed heeft op de inhoud van het diploma of examen. Een kerntaak die erbij
komt of eraf gaat is dus een majeure wijziging en wordt aan het nieuwe dossier of keuzedeel een nieuw
crebonummer of codekeuzedeel toegekend. Ook het wijzigen van de naam van het dossier of keuzedeel is
een majeure wijziging.
Als bijvoorbeeld alleen de zinsconstructie aangepast wordt vanwege de leesbaarheid is dit geen majeure
wijziging en blijft de crebo of codekeuzedeel ongewijzigd.
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c. Levensduur van documenten
Cruciaal bij het toepassen van versiebeheer is het feit dat een kwalificatie een geldigheidsperiode kent.
Alleen binnen die periode kan een onderwijsinstelling de dossiers legaal inzetten. In dit kader kennen
kwalificaties (c.q. dossiers) en keuzedelen een drietal periodes waarin de toepasbaarheid verschilt.
Namelijk voor kwalificatie:
a. Op deze kwalificatie mag een student ingeschreven én gediplomeerd worden.
b. Op deze kwalificatie mag een student niet meer ingeschreven worden, maar nog wel gediplomeerd.
c. Op deze kwalificatie mag een student niet meer ingeschreven en ook niet meer gediplomeerd worden.
De kwalificatie is alleen nog aanwezig voor rapportage op historische gegevens.
In het onderstaande schema wordt tevens aangegeven dat als er geen datum “Inschrijven tot” en
“Diplomeren tot” vastgesteld is het dossier voor zowel inschrijven als diplomeren open staat vanaf de
“Geldig vanaf” datum.
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En voor keuzedelen:
a. In deze periode mag een student dit keuzedeel kiezen en examen daarin afleggen.
b. Dit keuzedeel mag niet gekozen worden door een student maar hij mag nog wel geëxamineerd
worden.
c. Dit keuzedeel mag niet meer gekozen worden door een student. Het keuzedeel is alleen nog aanwezig
voor rapportage op historische gegevens.
Zoals in het onderstaande schema zichtbaar is wordt er bij een keuzedeel geen datum geregistreerd
waarop niet meer geëxamineerd mag worden. Dit is namelijk afhankelijk van de opleidingsperiode van de
student. Hierdoor garanderen we dat een keuzedeel wat gekozen is door een student in periode a. de
student altijd dat keuzedeel mag afronden, binnen z’n opleidingsperiode.
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Indien een keuzedeel geen datum “Geldig tot” heeft mag dit keuzedeel aangeboden worden vanaf de
datum “Geldig vanaf”.
De datum “Geldig vanaf” en “Geldig tot” bij het keuzedeel worden afgeleid van de begin- en einddatum die
horen bij de koppeling tussen keuzedeel en kwalificatie. De “Geldig vanaf” is de vroegste begindatum van
alle koppelingen bij dat keuzedeel. De “Geldig tot” is de laatste einddatum van alle koppelingen bij dat
keuzedeel.
Wanneer een keuzedeel geen enkele geldige koppeling met een kwalificatie heeft (dus alle “Geldig tot”
data van de koppelingen met een kwalificatie liggen in het verleden) is het keuzedeel ingetrokken en mag
niet meer gebruikt worden. Ook niet als vrije keuze.
*)

d. Voorpublicatie
In het verleden was het publicatiemoment gelijk aan het officiële moment dat OCW de dossiers vaststelde.
Het gevolg daarvan was dat er in een aantal gevallen “te laat” ingesprongen kon worden door het
onderwijs op nieuwe dossiers. Om dit te voorkomen is de afspraak gemaakt dat SBB dossiers en
keuzedelen “voorpubliceert”. Hoe herkent u dit dossier of keuzedeel? Op de site kwalificaties.s-bb.nl wordt
in de kolom “Geldig vanaf” geen datum getoond, maar aangegeven dat dit een Concept is.
Nadrukkelijk is met het onderwijsveld afgesproken dat het inschrijven op een Concept dossier / kwalificatie
pas mogelijk is nadat het formeel vastgesteld is. U herkent een vastgesteld dossier doordat er een datum
“Geldig vanaf” gepubliceerd wordt.
SBB; Zoetermeer, 6-7-2015.
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