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Ontwikkeling nieuwe mbo-kwalificaties

Dossiers BKS krijgen vorm
De vernieuwde beroepsgerichte
kwalificatiestructuur wordt ingevoerd
vanaf schooljaar 2014-2015. In de aanloop
heeft Aequor de huidige dertig
kwalificatiedossiers teruggebracht tot
negen en een eerste aanzet tot invulling
gegeven.
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e toekomstige beroepsgerichte kwalificatiestructuur (BKS) kent
minder kwalificaties en
een andere inrichting
van de kwalificatiedossiers. Schooljaar 2013-2014 kunnen mbo-opleidingen proefdraaien met de vernieuwde structuur. Deze ‘proefperiode’, met de daaruit volgende
feedback op het ontwerp, maakt
deel uit van een doorlopend proces.
In dit proces kan van alles veranderen, maar de contouren van het
‘nieuwe mbo’ tekenen zich steeds
scherper af.
In een structuurvoorstel heeft
Aequor de nu geldende dertig kwalificatiedossiers teruggebracht tot
negen. Elk van deze dossiers bestaat
uit basistaken, profieltaken en keuzetaken die respectievelijk circa 50,
35 en 15 procent van de studietijd

mogen innemen. Basistaken zijn
werkveldgericht of gericht op algemene eisen, zoals Nederlands, en
profieltaken op eisen die een specifieke beroepengroep stelt. Keuzetaken geven de mogelijkheid om een
opleiding te verrijken en een school
te profileren.
Het voorstel met deze negen dossiers worden nu, samen met de dossiers van de andere kenniscentra,
beoordeeld door stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De SBB kijkt onder meer of er
overlap is tussen de dossiers. Vervolgens gaat Aequor alle dossiers
inhoudelijk uitwerken. In december
moet dit klaar zijn zodat scholen
hiermee verder kunnen.
De voorgestelde invulling van de
voorlopige dossiers:
Agrocluster - ‘Plant’ en ‘dier’
zijn in dit dossier samengebracht.
Het vinden van de gemeenschappelijke deler was een uitdaging,
maar die is gevonden: de primaire
producten en hun ketens verbinden
de beroepen.
Dier - Het verzorgen van dieren
en hun leefomgeving, met dierenwelzijn als belangrijk onderdeel,
speelt bij alle beroepen de hoofdrol.
Een andere bindende factor is communicatie met klanten.
Paard - Leerlingen, ongeacht het
profiel dat zij kiezen, leren in de
basis hoe zij instructie geven, paarden trainen en verzorgen en
publieksactiviteiten uitvoeren. Dierenwelzijn speelt een belangrijke
rol. Profielen zijn er alleen op niveau
3 en 4.
Gespecialiseerde dierverzorging - Onder dit dossier valt alleen
het beroep(scompetentieprofiel)
hoefsmid. De aard van dit beroep is
uniek: clusteren met andere profielen is niet mogelijk.
Groene ruimte - ‘Aanleg, beheer
en onderhoud natuur, groen, grond
en water’ is wat de beroepen in dit
vakblad groen onderwijs 10

dossier bindt. Communicatie (rondleidingen natuurgebied, offertes uitbrengen, enzovoort) speelt daarbij
een belangrijke rol.
Bloem, groene detailhandel
& styling - Het ‘vervaardigen en
verkopen van groene en aanverwante producten’ gaat op voor alle
profielen. De nadruk ligt hierbij op
groen, minder op design; want te
veel focus daarop kan betekenen
dat het dossier overgaat naar kenniscentrum Savantis, dat al een
designdossier heeft.
Voeding: technologie,
ambacht en advies - Het vertrekpunt is niet het (grootschalige) productieproces, maar het product. Via
dit dossier worden mensen opgeleid
tot vakman; degene die nadenkt
over nieuwe voedingsmiddelen, de
productie daarvan, de kwaliteitsbeoordeling, enzovoort.
Toezicht leefomgeving - De
overheid heeft dringend behoefte
aan mbo’ers die erop toezien of vergunningen op milieu-omgevingsgebied correct worden uitgevoerd. Via
dit dossier worden die mensen, uitsluitend op niveau 4, opgeleid.
Assistent medewerker voedsel, natuur & leefomgeving - De
huidige assistentendossiers worden
omgedoopt tot entreeopleidingen:
voor een betere doorstroom naar
niveau 2 of uitstroom op de arbeidsmarkt. Met de invoering van dit dossier en de toevoeging van het profiel
dierverzorging is voor elke sector
een entreekwalificatie geformuleerd. ]
Op www.aequor.nl vindt u de
meeste recente versie van het structuurvoorstel kwalificatiestructuur
voor het groene mbo. Meer lezen
over dit onderwerp? In VGO nr. 6
2012 verscheen een achtergrondartikel over de aanleiding voor en de
opbouw van de nieuwe kwalificatiestructuur.
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