
Keuzedelencarrousel
u kiest, wij draaien!



› Niet-gekoppelde keuzedelen: hoe organiseer is dat?

› Examinering van keuzedelen

› Vragen / knelpunten voor de minister

› Certificaten en keuzedelen 

› Stapelen en de keuzedeelverplichting



Certificaten & Keuzedelen

• Voor welke keuzedelen een certificaat?
• Wanneer ontvangt de student een certificaat?
• Inschrijven op een certificaat of een crebo?
• Aanbieden in niet bekostigd en/of bekostigd 

onderwijs? 



Leven lang ontwikkelen & certificaten

• Leven lang ontwikkelen
• Starters
• Herstarters
• Doorstarters

• MBO certificaten
• Branche certificaten
• Wettelijke certificaten



Uitgangspunten mbo certificaten 

• Vergroten van arbeidsmarktpositie of vakbekwaamheid van 
volwassenen (werkenden en werkzoekenden)

• Zelfstandige betekenis op de arbeidsmarkt
• Een set van concrete beroepshandelingen:

• een geheel van met elkaar samenhangende 
beroepshandelingen

• door onderwijs/ bedrijfsleven erkend als zinvolle, logische 
eenheid

• betrekking hebbend op de core-business van het beroep
• Uitvoerbaar binnen onderwijs (en leerbedrijf)



MBO certificaten: stand van zaken 

• Gedragen door onderwijs en bedrijfsleven
• Volledige keuzedelen
• Zelfstandige betekenis arbeidsmarkt
• HUBO + examineerbaar

• 33 keuzedelen als mbo-certificaat
• Tweede ronde volgt via marktsegment/sectorkamer



Stapelen en de keuzedeelverplichting
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Vrijstellingen

› Een student kan een behaald keuzedeel meenemen naar 
een vervolgopleiding en aan de examencommissie vrijstelling vragen

› Dit keuzedeel moet gekoppeld zijn aan de kwalificatie van de vervolgopleiding

› Als het keuzedeel niet is gekoppeld, moet het keuzedeel onderdeel uitmaken van 
het totale (administratieve) keuzedelenaanbod van de instelling

› Een student kan ervaring uit werkveld of vrije ruimte verzilveren

› Als het keuzedeel niet is gekoppeld mag het geen overlap hebben met de 
kwalificatie waarop de vervolgopleiding is gebaseerd



Keuzedelen en onderwijstijd

SOORT OPLEIDING STUDIE-
DUUR

STUDIELAST 
(sbu) TOTAAL

KEUZEDEEL-
VERPLICHTING
(maakt deel uit
van studielast)

ENTREE 1 JAAR 1600 240

BASISBEROEPS OPL. 1-2 JAAR min. 1600 –
max. 3200 480

VAK OPL. 2-3 JAAR min. 3200 –
max. 4800 720

MIDDENKADER 3 JAAR 4800 720

MIDDENKADER 
(aparte lijst) 3-4 JAAR min. 4800 –

max. 6400 960

SPECIALIST 1 JAAR 1600 240



of…

› De student inschrijven op lopende (bestaande) cohorten.



Examinering en keuzedelen: 
de kaders

› Examineer de keuzedelen (gekoppeld en niet-gekoppeld) binnen de 
keuzedeelverplichting. 

› Onderwijsinspectie

› Oordeel per keuzedeel (i.p.v. per kerntaak)

› Slaag-zakbeslissing:
– cohort 2016-2017 en cohort 2017-2018
– vanaf cohort 2018-2019



Examinering keuzedelen:
cohort 2016/ 2017 & cohort 2017/2018





Diplomering keuzedelen:
… vanaf cohort 2018-2019

› Het behalen van een keuzedeel is wél bepalend voor het behalen van het diploma; de 
hoogte van het resultaat is onderdeel van de slaag-zakbeslissing

› Een voorstel voor compensatie wordt voorgelegd aan de Tweede Kamer: 

– Het gemiddelde van de resultaten van de keuzedelen binnen de keuzedeelverplichting moet 
tenminste een 6 of “voldoende” zijn

– Voor minimaal de helft van deze keuzedelen moet het resultaat tenminste een 6 of 
“voldoende” zijn

– Een keuzedeelresultaat mag nooit lager dan een 4 of daarmee overeenkomende 
eindwaardering zijn

– De omvang van een keuzedeel wordt niet meegewogen in het gemiddelde 

› Het voldoen hieraan is onderdeel van de beoordeling van de examencommissie

› Dat geldt voor keuzedelen waarmee de keuzedeelverplichting wordt ingevuld; 
gekoppelde keuzedelen én op verzoek van de student niet-gekoppelde keuzedelen



Aanbod examens MTLM

› Mobiliteit (Stem):
– Generiek: 80%; beroep: 20%

› Transport & Logistiek (ESTEL):
– Generiek: 85%; beroep: 64%

› Luchtvaart & Rail (ESTEL):
– Generiek: 81%; beroep: 50%

› Maritiem (via btg/ESTEL):
– Generiek: 95%; beroep: 0%



Breder beschikbaar van examens voor keuzedelen

› Deelnemende examenstichtingen:
– Examenwerk
– Examenplatform UV
– Stichting Examens Mobiliteitsbranche (Stem)
– Examenservice Transport en Logistiek (ESTEL)
– Stichting Examenplatform Entree
– Stichting Opleiding en Examens Specialistisch Vakmanschap (SOESV)



Examinering keuzedelen

› Servicepunt examinering mbo
– Spiekbriefje examinering keuzedelen
– Webinar Examinering & keuzedelen
– Overzicht aanbod examens keuzedelen: www.examineringmbo.nl

› In ontwikkeling:
– www.exameninstrumentenmbo.nl



Niet-gekoppelde keuzedelen: 
hoe organiseer is dat?

STUDENT KAN KIEZEN VOOR 
NIET-GEKOPPELDE KEUZEDELEN



Omvang keuzedeelverplichting



Aanbodverplichting

› De school bepaalt welke gekoppelde keuzedelen uit het landelijk register in het 
aanbod worden opgenomen

› Voldoende is minimaal 2 configuraties van keuzedelen of voldoende voor 
keuzedeelverplichting plus 1

› Het aanbod moet voldoende zijn voor de student om daadwerkelijk te kunnen 
kiezen

› Omvang aanbodverplichting is dus groter dan omvang keuzedeelverplichting



Kiezen voor niet-gekoppelde keuzedelen

› Een student kan een verzoek indienen voor volgen van een niet-gekoppeld 
keuzedeel

› Het verzoekt dient in beginsel gehonoreerd te worden door de school

› Alleen organisatorische bezwaren kunnen leiden tot afwijzing van het verzoek

› Het niet-gekoppelde keuzedeel komt in de plaats van een gekoppelde en telt dus 
mee voor de keuzedeelverplichting

› De aanbodverplichting van de school voor voldoende gekoppelde keuzedelen 
blijft onveranderd

› Het keuzedeel moet onderdeel zijn van het actuele, school-brede 
keuzedelenaanbod en heeft géén overlap met de kwalificatie

› Verantwoording in jaarverslag (gehonoreerde verzoeken en afgewezen 
verzoeken)



Studentbegeleiding bij keuzeproces

› Bespreek de motivatie van de student voor zijn keuze

› Informeer student over verloop beoordeling aanvraag: 
organisatorisch (rooster of capaciteit) en inhoudelijke overlap 

› Wijs de student op eventueel toelatingsbeleid (toelating & afwijzing): 
voorkenniseisen i.v.m. veiligheid en haalbaarheidskans



Vragen / knelpunten voor de minister



Vragen / knelpunten voor de minister

› Schrijf je knelpunten op een post-it

› Wat wil je de minister zeggen?

› Bespreek deze in een groepje

› Wat is je advies voor de mbo raad? 
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