achtergronden
Eén kwalificatiestructuur voor het mbo

Fundament is gelegd
In de te ontwikkelen, nieuwe landelijke
kwalificatiestructuur voor het mbo zal er
sprake zijn van één structuur die gebaseerd is
op competenties en waarin ook de ‘groene’
f oto : b a s k i j z e r s f oto g r a f i e

kwalificaties zullen zijn opgenomen. Wanneer
is die kwalificatiestructuur klaar? En hoe zal
die eruit zien en geïmplementeerd worden?

˚ De ondertekening van het convenant door de voorzitters
van de BVE Raad, Colo en Paepon

Startmoment 2006

H

et fundament voor
deze nieuwe kwalificatiestructuur is op
1 oktober in Rotterdam gelegd door de
ondertekening van een convenant
door de BVE raad, Colo en Paepon tijdens de conferentie ‘Aan de slag’. Afgesproken is dat alle bestaande kwalificatiestructuren van de verschillende
sectoren in deze nieuwe structuur
opgaan. Deze kwalificatiestructuur zal
gebaseerd zijn op competenties. Straks
hebben we dus geen KS 2000+ meer,
maar één landelijke structuur voor het
gehele middelbare beroepsonderwijs
waarin ook de ‘groene’ kwalificaties
zijn opgenomen. Waarom een nieuwe
kwalificatiestructuur? Als je naar heel
Nederland en alle sectoren in het mbo
kijkt, bestaan er op dit moment 21
kwalificatiestructuren die niet op elkaar zijn afgestemd. Ze overlappen
elkaar gedeeltelijk en ze zijn verschillend van opzet. Dit is verwarrend.
Bovendien zijn de bestaande kwalificatiestructuren veel te gedetailleerd.
Dat geldt zeker voor KS 2000+. Er
wordt dus gewerkt aan een overzichtelijker systeem met een duidelijke onderlinge samenhang dat tevens meer
ruimte biedt aan de scholen.

In het gehele mbo zal vanaf het
schooljaar 2006-2007 het onderwijs
gebaseerd zijn op de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur.
Overigens mogen scholen die dat willen vanaf augustus 2005 deelnemers
volgens de nieuwe structuur opleiden.
In het schooljaar 2005-2006 kan dus op
vrijwillige basis een start worden
gemaakt. Verder zullen er naar verwachting in het schooljaar 2004-2005
enkele pilots starten, waarin ervaring
wordt opgedaan met de nieuwe structuur. De nieuwe kwalificatiestructuur
wordt op deze manier gefaseerd ingevoerd, maar wel met een duidelijk
startmoment voor alle scholen in 2006.

Voedsel en leefomgeving
De competentiegerichte kwalificatiestructuur is als een diaprojectie die
nog niet scherp gesteld is: de contouren zien we, maar er moet nog veel
worden ingevuld. Naarmate de tijd
vordert, zal de dia steeds scherper
worden. De nieuwe kwalificatiestructuur zal hooguit 300 kwalificaties
kennen. Het voor de aoc’s bekende
gebied krijgt waarschijnlijk de naam
‘Voedsel en leefomgeving’ en zal
bestaan uit circa 20 kwalificaties.
Deze kwalificaties zijn globaler om-

schreven dan de kwalificaties die we
nu in KS 2000+ kennen. Voor elke
kwalificatie zal een kwalificatiedossier worden gemaakt, waarin de
beroeps-, leer- en burgerschapscompetenties zijn opgenomen die relevant
zijn voor die kwalificatie. De minister
zal de kwalificaties vaststellen. In
overleg tussen onderwijs en bedrijfsleven kunnen er uitstroomdifferentiaties worden vastgesteld bij de kwalificaties. Deze worden dus niet door de
minister vastgesteld, maar binnen de
Kenniscentra, zodat scholen sneller
kunnen inspelen op ontwikkelingen
in de beroepspraktijk.
De nieuwe structuur kent een indeling van de kwalificaties in vier niveaus. Deze vier niveaus zijn gekoppeld aan drie soorten diploma’s: het
assistentdiploma (niveau 1), het vakdiploma (niveau 2, 3 en 4) en het kaderdiploma (niveau 4).

Implementatie
Op dit moment is met betrekking tot
het traject van ontwikkeling en implemenatie nog lang niet alles duidelijk. Wel zijn twee belangrijke data te
noemen waarop mijlpalen worden
bereikt:
Eind 2003 zal de voorlopige lijst van
kwalificatieprofielen en uitstroomdifferentiaties en ookl het format voor Y
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het kwalificatiedossier klaar zijn.
Eind 2004 zullen de compleet uitgewerkte kwalificatieprofielen beschikbaar zijn.
De Kenniscentra zijn verantwoordelijk
voor de ontwikkeling van de competentiegerichte kwalificatiestructuur. In
de Commissie Onderwijs Bedrijfsleven
van Aequor beslissen de aoc’s mee
over de bouw van de structuur. Ook
in het landelijke proces oefenen de
aoc’s via de AOC Raad invloed uit

door overleg te voeren met de BVE
Raad, COLO (de vereniging van de
Kenniscentra) en de ministeries van
OC&W en LNV. De grote klus moet
straks gebeuren door de scholen.
Uiteraard zijn zij verantwoordelijk
voor de implementatie van de nieuwe
kwalificatiestructuur. De AOC Raad
zal in dit najaar samen met de aoc’s
bezien op welke manier we ons het
beste op de implementatie van de
nieuwe competentiegerichte kwalifi-

profiel

catiestructuur kunnen voorbereiden.
Er staat de aoc’s een uitdagende klus te
wachten. De nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur biedt de
scholen de kans om het onderwijs echt
te vernieuwen. Laten we deze kans
met beide handen aangrijpen! Œ
Petra Kanters
Petra Kanters is beleidsmedewerker onderwijs bij de AOC Raad

In Profiel vertellen leerlingen en studenten uit het groene onderwijs
over hun leven binnen en buiten de school

f oto : to n va n d e n b o r n
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aarom heb je voor Larenstein gekozen?
De sfeer sprak me aan.
Ik had, toen ik hier kwam, direct het gevoel
van ‘hier hoor ik thuis’. De aanpak is ook
heel persoonlijk.

Samen koken
en eten
Elske van Damme (18)
School: Hogeschool
Larenstein
Opleiding: Voedingsmiddelentechnologie (2e-jaars)
Vorige school: havo in Heerde,
profiel natuur en gezondheid
Bijbaantje: tot voor kort in een
party- en bowlingcentrum, nu
ondersteuning van communicatie- en wervingsactiviteiten
op school
Hobby’s: muziek (na acht jaar
piano, overgestapt op gitaar),
mountainbiken op de Veluwe
en met vrienden de stad in,
terrasje bijvoorbeeld
Favoriete muziek: K’s Choice,
Bon Jovi, Robbie Williams;“blues
en boogie vind ik leuk om te spelen
op de piano, en leuke liedjes op de gitaar”
Eten: Mexicaans (burrito’s, tortilla’s, wraps),
pasta en sauzen
Kwaliteiten: creatief, sociaal, spontaan,
ondernemend (“ja, we zijn er toevallig in de
klas net mee bezig geweest”)
Foto: Elske met twee favoriete kookboeken
(pasta en sauzen)
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En waarom Voedingsmiddelentechnologie?
Omdat het zo’n brede opleiding is. Er zit
een technologische kant aan die me interesseert: het ontwikkelen van nieuwe producten en onderzoek, bijvoorbeeld of ze veilig
zijn. En ook een andere kant: Hoe zet je een
product op de markt? Wat doet de consument? Waarom kiest die voor een aankoop?
Waarom werkt een rode verpakking beter
dan een blauwe? Nu ik een jaar bezig ben,
vind ik vooral consumentengedrag en marketing erg interessant.
Wil je die kant uit?
Ja, ik denk dat ik marketing als afstudeerrichting kies. Je bent dan meer met mensen
bezig, terwijl de technologische richting
vooral op het product is gericht.
Je geeft voorlichting?
Ja, afgelopen weekend was er een onderwijsbeurs voor middelbare scholen. Ik ben nog
een beetje schor, veel gepraat.
Hoe ben je daartoe gekomen?
Ik weet het niet meer, ik denk dat ze het
kwamen vragen in de klas. Maar ik ben
enthousiast over de opleiding, waarom zou
ik niet anderen ook enthousiast maken.
Bovendien is Voedingsmiddelentechnologie
toch vrij onbekend. Dat is jammer.
Klein groepje medestudenten, vertelde je?
Ja, ik zit in een erg kleine klas. (Zelfs met
instromers, mensen met mbo-vooropleiding
die een programma van drie jaar volgen, is
het groepje niet groot.) Erg gezellig, en het
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voordeel is dat je weet wat je aan elkaar
hebt. Je kent elkaar goed. Maar het nadeel is
dat je wel steeds in hetzelfde projectgroepje
zit.
Wat gebeurt er binnenkort?
Nou, vanmiddag ben ik vrij. Dan ga ik fitnessen met een huisgenoot. Mooi met zo’n studentensportkaart; dan kun je eens een keer
wat proberen. Volgende week is het vakantie,
maar dan zijn er direct tentamens en in
november begint er een nieuwe periode van
zeven weken.
Weet je al wat je in die periode doet?
We zijn bijvoorbeeld bezig met een marktonderzoek naar sportdranken voor 50-plussers.
Hebben die andere behoeften? Nu zijn er
enquêtes en straks maken we een ondernemingsplan.
Andere vraag, is het studentenleven duur?
Je kunt hier in Velp of Arnhem vrij snel een
kamer vinden voor een redelijke prijs. Maar
wanneer je op kamers zit, gaat het wel hard.
Hoe woon je?
Ik woon nu met twee huisgenoten, hartstikke gezellig. In eerste instantie zou ik niet op
kamers gaan, maar het was toch wel een reis
vanuit Heerde. Ik heb veel bij mijn oma gelogeerd. Intussen had ik het hier naar mijn
zin, ik had mijn plekje gevonden en ik
kende al veel mensen. Dan is het makkelijker om op kamers te gaan.
Doe je veel samen?
Eten en koken doen we samen, sporten en tv
kijken. We hebben een gezamenlijke woonkamer en na het eten kijken we GTST, niet
dat ik dat heel erg goed vind, hoor.
Ton van den Born

