
Aanbod van de school
De student maakt zelf een keuze uit het 

aanbod van de school. Hij of zij kan het 

keuzedeel uitvoeren op school, door zelf-

studie en/of met een stage of leerbaan. De 

school bepaalt welke van deze leervormen 

worden gebruikt en in welke verhouding.

Wat betekent dit voor u als  
leerbedrijf?
Studenten kunnen bij elk erkend leerbe-

drijf een keuzedeel uitvoeren. U hoeft dus 

geen uitbreiding van uw erkenning aan 

te vragen bij SBB. Hebt u contact met de 

school? Dan is het belangrijk om samen 

af te stemmen welke keuzedelen voor 

uw branche van belang zijn en voor welke 

specifieke keuzedelen studenten bij u 

terechtkunnen. Vooral als u een student 

hebt met een leerbaan (bbl) is dat een 

goed idee. U kunt dan meedenken over 

de extra kennis en vaardigheden die de 

student voor uw bedrijf opdoet.

Mbo-certificaten
Veranderende beroepen vragen vaak een 

bredere of juist een meer specifieke inzet-

baarheid van uw medewerkers. Keuzede-

len lenen zich goed voor een leven lang 

ontwikkelen. Uw medewerkers kunnen 

in het niet-bekostigd onderwijs een 

keuzedeel volgen en met een certificaat 

afronden. Op www.s-bb.nl/certificaten 

leest u welke keuzedelen in aanmerking 

komen. Dat aantal wordt in de toekomst 

uitgebreid.

Doe een voorstel
Via de onderwijspagina www.s-bb.nl/

keuzedelen ziet u welke keuzedelen al 

bestaan. Hebt u een idee voor een nieuw 

keuzedeel? Via www.s-bb.nl/voorstel kunt 

u als bedrijf samen met een school een 

voorstel doen.

Onderwijs en bedrijfsleven spreken samen 

af wat een mbo-student aan het eind van 

zijn opleiding moet kennen en kunnen. 

Die afspraken leggen ze vast in een 

kwalificatiedossier. SBB ontwikkelt en 

onderhoudt de kwalificatiedossiers en de 

minister van OCW stelt ze vast. Op basis 

van de kwalificatiedossiers maken scholen 

hun opleidingen.

Onderdelen van een opleiding
Mbo-opleidingen zijn allemaal op dezelfde 

wijze opgebouwd:

•  Het basisdeel bestaat uit twee delen. 

Het generieke deel bevat algemene 

eisen, zoals Nederlands, rekenen en 

Loopbaan en burgerschap. Het be-

roepsspecifieke deel bevat eisen voor 

álle kwalificaties binnen de beroeps-

groep.

•  Het profieldeel bevat de eisen waarin 

kwalificaties van elkaar verschillen.

•  Keuzedelen zijn gericht op verdie-

ping, verbreding of doorstroom.

Keuzedelen
Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel 

binnen de mbo-opleiding en worden ook 

geëxamineerd. Ze beslaan 15% van de 

opleidingstijd. De studielast bedraagt 240 

klokuren of een veelvoud daarvan (480, 

720 of 960). Keuzedelen geven flexibili-

teit. Ze kunnen snel worden ontwikkeld 

en daarmee wordt ingespeeld op innova-

ties, maatschappelijke ontwikkelingen en 

behoeften van de landelijke of regionale 

arbeidsmarkt.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over keuze-

delen? Bezoek www.s-bb.nl of 

neem contact op met uw adviseur 

praktijkleren of de Servicedesk in 

Zoetermeer.

Keuzedelen in het mbo

Een mbo-opleiding bestaat 

uit een basisdeel, profieldelen 

en keuzedelen. Met een 

of meer keuzedelen kan 

de student zich verbreden 

of verdiepen. Wat zijn 

keuzedelen en waarom zijn 

ze van belang voor zowel uw 

toekomstige als uw huidige 

werknemers?


