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Aansluiten op de beroepspraktijk

s-bb.nl

Kwalificeren en innoveren

Sluit ons opleidingsaanbod voldoende aan bij

Laat u door SBB goed informeren over de ruimte die u kunt

de beroepspraktijk? Zijn we voorbereid op de

benutten en de voorwaarden waaraan een nieuw aanbod moet

beroepen van de toekomst? Over deze thema’s

vragen naar kwalificatiestructuur@s-bb.nl

overlegt u regelmatig met het bedrijfsleven.
SBB kan met u meedenken als u de
mogelijkheden van de kwalificatiestructuur
optimaal wilt benutten. Wij ondersteunen u

voldoen. Ga hierover in gesprek met onze experts en/of mail uw

Ontwikkelen van kwalificaties
De ontwikkeling van kwalificaties vraagt om actuele beroepeninformatie. Het bedrijfsleven levert deze informatie aan.
Het bedrijfsleven kan vervolgens bij de Sectorkamer van SBB een
verzoek indienen om een of meer nieuwe kwalificaties te

met informatie en advies. Zowel op praktisch

ontwikkelen of bestaande kwalificaties te actualiseren. Ook als

als beleids- en strategisch niveau.

Signaleert u knelpunten of mogelijkheden? Laat ze dan

school houdt u de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt bij.
agenderen in het marktsegment van de sector. U kunt dit

Wilt u over dit onderwerp in gesprek met SBB? Plan dan een

bespreken met uw contactpersoon van SBB, die u hiervoor met

afspraak met uw adviseur van SBB die gekoppeld is aan uw

de juiste SBB collega in contact kan brengen.

school. Weet u niet wie uw adviseur is, neem dan contact op met
de SBB Servicedesk via 088 338 00 00.

Ontwikkelen van keuzedelen
Keuzedelen zijn de ‘plus’ op de opleiding en geven een verbreding

Wat kan SBB voor onze school betekenen op het
gebied van kwalificeren en innoveren?

of verdieping op de kwalificatie. Ziet u - in overleg met het

• SBB verzorgt het beheer en onderhoud van

certificaat? Ga dan in gesprek met SBB. Alle informatie over

kwalificatiedossiers.
• SBB gaat met u in gesprek over het optimaal benutten van de
mogelijkheden van de kwalificatiestructuur.
• SBB biedt een online tool waarmee u zelf keuzedelen en crossovers kunt ontwikkelen.
• SBB kan u in contact brengen met bedrijven waarmee u

bedrijfsleven - kansen voor een nieuw keuzedeel of mbokeuzedelen vindt u op de keuzedelenpagina van SBB.
U kunt uw aanvraag indienen op de portal Kwalificatiestructuur
van SBB. Wij bieden een online tool waarmee u het keuzedeel
kunt samenstellen. Dit kunt u zelf doen of met ondersteuning
van SBB. Wilt u weten of er overlap is tussen een kwalificatie en
een keuzedeel? Raadpleeg dan de overlap checker.

uw aanbod kunt afstemmen.
• SBB kan ondersteunen bij het ontwikkelen van de producten
in de kwalificatiestructuur "Op Maat".

Aanpassen van het opleidingsportfolio
U hebt diverse mogelijkheden om de opleiding aan te passen aan
de arbeidsmarkt:

Ontwikkelen van cross-overs
Cross-overs bestaan uit delen van bestaande kwalificaties.
Bij wijze van experiment kan uw school samen met het
bedrijfsleven zo’n kwalificatie samenstellen, die op het snijvlak
ligt van sectoren. Daardoor krijgen actuele en innovatieve
ontwikkelingen snel een plek in het onderwijs. De cross-over mag

• ontwikkelen van kwalificaties

alleen worden aangeboden door de school die hem heeft

• ontwikkelen van nieuwe keuzedelen of mbo-certificaten

aangevraagd. De aanvraag voor een cross-over dient u in bij DUO.

• ontwikkelen van cross-overs

SBB kan u ondersteunen bij het ontwikkelen van de cross-over en

Onderwijs inrichten naar eigen inzicht
De kwalificatiestructuur biedt behoorlijk veel ruimte om het
onderwijs naar eigen inzicht in te richten. Bijvoorbeeld:

het indienen van de aanvraag.

Afstemmen met het bedrijfsleven
Economische speerpunten en regionale ontwikkelingen zijn

• versnellen van de opleiding

aanleiding om het onderwijsaanbod te vernieuwen. Een goede

• diverse vormen van het opbouwen van het curriculum

afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven is daarbij

• het combineren van kwalificaties tot cross-overs

essentieel. Voor het ontwikkelen van kwalificaties, keuzedelen

• diverse wijzen van examinering en stageprogrammering

of cross-overs is het vereist om afstemming te zoeken met het
bedrijfsleven. De adviseurs van SBB komen dagelijks over de

s-bb.nl

vloer bij leerbedrijven die hier een bijdrage aan willen en kunnen
leveren. Bent u op zoek naar bedrijven met wie u uw aanbod kunt
afstemmen? Of wilt u een netwerk inrichten, zoals een
branche-regio combinatie? SBB kan u ondersteunen in het vinden
van de juiste bedrijven hiervoor.

Onderwijs op maat
Er is veel vraag naar maatwerktrajecten en gepersonaliseerd
leren binnen het mbo. Daarmee sluit uw school aan bij de behoeften van zowel de individuele student als van het bedrijfsleven.
Meer informatie hierover vindt u onder het thema Onderwijs op
maat. Een Leven lang ontwikkelen wordt steeds meer vertaald
naar trajecten voor omscholing, bijscholing en integratie. Nieuwe
vormen van studiefinanciering, zoals studievouchers, dragen
hieraan bij. Wilt u weten hoe u hierbij kunt aansluiten in uw
regio? Kijk dan bij het thema Partner in de regio en vraag SBB om
advies. Wij kunnen u helpen om de verbinding te maken binnen
uw regio.

