
Kwalificatiestructuur mbo
Flexibel en modulair mbo-onderwijs als sleutel tot een leven lang ontwikkelen
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Kwalificatiestructuur mbo
De kwalificatiestructuur mbo biedt veel  

mogelijkheden om flexibel in te spelen op 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.  

Enerzijds vormt de kwalificatiestructuur het  
fundament voor reguliere mbo-opleidingen. 
Die worden periodiek geactualiseerd aan de 

hand van trends en ontwikkelingen, zodat ze  
 aansluiting houden met de beroepspraktijk.

Anderzijds kunnen de bouwstenen in de  
structuur ook voor andere scholingsbehoeften 

en/of doelgroepen worden ingezet. Denk aan 
om- en bijscholing van werkenden en werk- 

zoekenden voor leven lang ontwikkelen.  
Alle kwalificatiedossiers aangevuld met  

de keuzedelen en mbo-certificaten vormen  
de kwalificatiestructuur.

Meer weten? s-bb.nl/kwalificatiestructuur

Kwalificatiedossiers
De arbeidsmarkt vraagt om voldoende,  
kwalitatief goed geschoolde beroepsbeoefe- 
naren. Met beroepeninformatie geeft het  
bedrijfsleven aan welke beroepen dit betreft, 
hoe groot de vraag op de arbeidsmarkt is en  
welke trends en ontwikkelingen er spelen.  
Op basis hiervan geeft SBB de kwalificatiedos-
siers vorm. Het kwalificatiedossier beschrijft  
de eisen waaraan een student moet voldoen  
om zijn diploma te behalen. Hoe de student  
dat aangeleerd krijgt is aan de school.  
Elk dossier bevat één of meer kwalificaties en 
iedere kwalificatie leidt tot een mbo-diploma.
Meer weten? s-bb.nl/kwalificatiedossiers

Experiment
Cross-over kwalificaties

Om op te kunnen leiden voor nieuwe beroepen 
kunnen scholen, samen met het (regionale)  

bedrijfsleven, een kwalificatie samenstellen die 
op het snijvlak ligt van sectoren. Met de  

cross-over krijgen actuele en innovatieve  
ontwikkelingen snel een plek in het onderwijs.  
De cross-over bestaat uit delen van bestaande 

kwalificaties van niveau 2, 3 en 4. De nieuwe 
opleiding mag alleen worden aangeboden door 

de school die hem heeft aangevraagd.  
Het experiment loopt tot 2025. 

Meer weten? s-bb.nl/cross-overs

Experiment
Geregionaliseerde kwalificaties
Het experiment ‘Ruimte voor de regio’ geeft 
mbo-scholen en het bedrijfsleven de ruimte om 
onderwijs aan te laten sluiten op de vraag uit de 
regio. Scholen en bedrijfsleven kunnen samen 
een kwalificatie ontwikkelen met een regionaal 
en een landelijk deel. Daarmee wordt onder-
zocht of geregionaliseerde mbo-opleidingen de 
aansluiting tussen onderwijs en de geregiona-
liseerde arbeidsmarkt verbeteren. Ook wordt 
gekeken of regionale kwalificaties het eigenaar-
schap bij docenten en werkgevers vergroot en of 
het de innovatiekracht van onderwijs versterkt.  
Het gaat om kwalificaties op niveau 2, 3 en 4. 
Het experiment loopt tot 2026.
Meer weten? s-bb.nl/ruimtevoorderegio
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Keuzedelen
Een mbo-opleiding bestaat naast de kwalificatie uit één of meer keuzedelen. Met het 
keuzedeel kan de student zijn kennis verdiepen of verbreden. Keuzedelen kunnen snel 
worden ontwikkeld en spelen daarmee in op innovaties, maatschappelijke ontwikkelingen 
en behoeften van de landelijke of regionale arbeidsmarkt.
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Praktijkverklaring via Borisaanpak
Jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) 
en praktijkonderwijs zijn niet altijd in staat om een 
startkwalificatie te behalen. Met de Borisaanpak 
kunnen scholen samen met erkende leerbedrijven 
deze leerlingen opleiden voor werkprocessen uit de 
kwalificatiestructuur. Na afloop van de praktijkopleiding 
ondertekent het leerbedrijf de praktijkverklaring 
waarmee de leerling kan aantonen welke werkprocessen 
hij beheerst. Met de Borisaanpak draagt SBB eraan 
bij dat ook jongeren met een beperking kansen en 
mogelijkheden krijgen om zich in te zetten op de 
arbeidsmarkt.
Meer weten? s-bb.nl/aanpak

Mbo-certificaten voor keuzedelen
Keuzedelen kunnen ook geschikt zijn voor de bijscholing van 

werkenden en werkzoekenden. Zij kunnen een keuzedeel 
volgen en afsluiten met een mbo-certificaat. Het gaat om 

arbeidsmarktrelevante keuzedelen die antwoord geven op een 
scholingsvraag in een sector. De minister van OCW verbond 

al aan meer dan 100 keuzedelen een mbo-certificaat. Met een 
mbo-certificaat kunnen werkenden en werkzoekenden hun 

positie op de arbeidsmarkt versterken. De certificaten dragen 
dus optimaal bij aan leven lang ontwikkelen.

Meer weten? s-bb.nl/certificaten

Pilot
Mbo-certificaten voor kwalificatieonderdelen
SBB organiseert een pilot mbo-certificaten. Daarmee wordt 

gekeken hoe een mbo-certificaat verbonden kan worden aan 
beroepsgerichte onderdelen van opleidingen, zodat mensen 

hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken. Onderwijs 
en bedrijfsleven toetsen de werkbaarheid van certificaten in de 

praktijk, brengen de mogelijke risico’s in kaart en krijgen meer 
duidelijkheid over de condities waaronder mbo-certificaten 

gebruikt kunnen worden.
Meer weten? s-bb.nl/pilots-mbo-certificaten

Pilot
Mbo-verklaring voor studenten 

Mbo-scholen krijgen de mogelijkheid om aan studenten tot  
23 jaar die geen diploma of startkwalificatie hebben  

een mbo-verklaring uit te reiken. In de mbo-verklaring 
staan bijvoorbeeld de behaalde examenonderdelen, de 

praktijkverklaring en overige resultaten die de student heeft 
behaald.  Met de verklaring kan een student, voor wie het nog 

niet haalbaar is de opleiding af te ronden, aantonen wat hij 
kan en starten op de arbeidsmarkt. Eventueel kan de student 

op een later moment herstarten met de opleiding en alsnog 
het diploma behalen. Met een pilot onderzoekt OCW met 

onderwijs en bedrijfsleven het testmodel. 
Meer weten? s-bb.nl/mbo-verklaring

Pilot
Praktijkleren met de praktijkverklaring
De overgang naar werk versoepelen en de kans 
op blijvend werk vergroten. Daarvoor organiseert 
SBB de pilot praktijkleren. De pilot is bedoeld voor 
werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, 
voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma of 
een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt.  
Op basis van de vraag van het leerbedrijf en de 
persoonlijke mogelijkheden gaat de werkende 
of werkzoekende aan de slag met delen van een 
mbo-opleiding. Voor de vaardigheden die hij in de 
praktijk bij het leerbedrijf opdoet ontvangt hij een 
praktijkverklaring.
Meer weten? s-bb.nl/praktijkverklaring 
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