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Welkom:
Richard Koot

• Docent PIE

• Docent monteur werktuigkundige installaties (BBL)

• Docent Constructiewerker (BBL)
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Startkwalificatie:

Met een startkwalificatie heb je meer kans op een
baan. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, 
mbo niveau 2 of hoger. Als leerlingen van 16 tot 18 
jaar val je onder de kwalificatieplicht. 

De kwalificatieplicht duurt tot de dag dat je een
startkwalificatie hebt gehaald. Of tot de dag dat je 18 
jaar wordt.

Wanneer je kwalificatieplichtig bent, dan moet je een
volledig onderwijsprogramma volgen. Alleen als je de 
beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo volgt, 
kun je leren en werken combineren. Je mag niet
volledig werken zolang je kwalificatieplichtig bent. Ook
niet als je bijvoorbeeld tussen 2 opleidingen in zit.
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RMC:

Leerlingen tussen de 18 en 23 jaar zijn niet meer
verplicht om een startkwalificatie te halen of naar school 
te gaan. Toch vergroot een diploma de kansen op de 
arbeidsmarkt. Daarom werken scholen en gemeenten
samen met RMC-regio’s. 

Een RMC-medewerker helpt bij het terugkeren naar een
passende opleiding, of naar een combinatie van school 
en werk. Of bij het vinden van andere hulp of zorg.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/contact-rmc-regios
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Vrijstelling 
kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht geldt niet als:

Je een schooldiploma of getuigschrift van de 
praktijkschool hebt. Je kunt dan een programma volgen
dat past bij jouw niveau;

Je op een speciale school zit omdat je zeer moeilijk leert
of een verstandelijke of een lichamelijke beperking hebt

Je op grond van de Leerplichtwet een vrijstelling van de 
plicht tot inschrijving op een school hebt gekregen.
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Doorlopende leerlijn

Voor veel jongeren helpt het om vroeg kennis te 
maken met het mbo en de praktijk van hun 
gekozen beroep. 

vmbo- en mbo-instellingen kunnen daarbij 
een gezamenlijk leerroute aanbieden:

• doorlopende leerroute 

• geïntegreerde leerroute
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Doorlopende
leerroute

De doorlopende leerroute begint nadat de leerling 
2 jaar vmbo heeft gevolgd. Vanaf dan worden mbo
en vo gecombineerd tot 1 onderwijsprogramma. 
De leerling behaalt een vmbo-diploma én een
mbo-diploma.

Voorbeelden:
In de VMBO  fase wordt MBO lesstof aangeboden,
afgetoetst en geregistreerd.

Leerlingen lopen stage bij een erkend leerbedrijf. 
De uren tellen mee als BPV. (Beroeps Praktijk
Vorming) 
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Geïntergreerde 
leerroute

De geïntegreerde leerroute begint nadat de 
leerling 2 jaar vmbo heeft gevolgd. Vanaf het 3e 
leerjaar biedt deze route een
onderwijsprogramma dat wordt afgesloten met 
alleen een mbo-diploma niveau 2. Het behalen
van een vmbo-diploma is niet verplicht.

Voorbeelden:
In een maatwerktraject worden de vakken
wiskunde en natuurkunde vervangen door 
rekenen 2F. (Maatwerk)

Leerlingen lopen stage bij een erkend leerbedrijf.
De uren tellen mee als BPV. (Beroeps Praktijk Vorming)
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Opleidingsstructuur VMBO

CvTE

Syllabus:

Algemene kennis en vaardigheden

Professionele kennis vaardigheden. 

Toetsing middels een Centraal eindexamen
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Diplomering VMBO

• Profieldeel

• 4 keuzevakkenBeroepsvak

• Nederlands

• Engels

• Wiskunde 

• Natuurkunde

• Maatschapijleer

Algemene 
vakken:
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Opleidingsstructuur 
MBO

• Basisdeel

• Generiek:

• Nederlandse taal (2F)

• Rekenen (2F)

• Burgerschap

• Profieldeel

• Kwalificatiedossier

• Keuzedelen (minimaal 2 stuks)

COE examen:

Centraal 
Ontwikkeld examen
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Niveau 2F

niveau dat leerlingen aan het einde van het 
VMBO bb/kb of MBO 1/2/3 bereikt moeten
hebben. Dit is het niveau dat iedere Nederlander
zou moeten beheersten om maatschappelijk te
kunnen functioneren.



Bewijsstukken diplomering

Landelijk examen:

– Rekenen 2F

– Nederlands Lezen en luisteren

– Nederlands Schrijven

Instellingsexamen:

– Nederlands spreken

– Nederlands gesprekken voeren

– Burgerschap

– Keuzedeel 1

– Keuzedeel 2

– Beroepspraktijkvorming

– Proeve van bekwaamheid



16NR.10-11-2022

kwalificatiedossier MBO

Bedrijfsleven
Ministrie van 

OCW

Kwalificatiedossier.

• Beschrijving van de eisen waaraan een student moet voldoen.

• SBB: Samenwerkingsverband beroeps en bedrijfsleven

• Competentie gericht leren

• Toetsing middels een proeve van bekwaamheid. (Decentraal)

https://kwalificatie-mijn.s-bb.nl/kwalificatie/monteur-werktuigkundige-installaties-gewijzigd-2022/cmVzdWx0YWF0VHlwZT01O2Rvc3NpZXJJZD01NzY4O2t3YWxpZmljYXRpZUlkPTEzODY0MTc=
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Keuzedelen:

Geen student is hetzelfde. Iedereen heeft eigen interesses, 
wensen en doelen. Daarom mag je een stukje van je mbo-
opleiding zelf invullen. Een keuzedeel is dus een keuzevak.

Door het doen van een keuzedeel krijg je extra kennis en 
vaardigheden. 

• Er zijn vier soorten: 

• verdiepend, 

• verbredend

• doorstroom, voor als je een vervolgopleiding wil doen.

• Remediërend, voor als je achterstanden wil wegwerken.
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CREBO 25350 (monteur werktuigkundige installaties)

Voorbeeld Keuzedelen

K0279 2D tekenen

K0003 ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2

K0665 Basisvaardigheden elektrotechnische installaties geschikt voor niveau 2 en 3

K0368 Basisvaardigheden metaalbewerken

K0022 Digitale vaardigheden basis

K0868 Klimaatbeheersing en koudetechniek

K1130 Rekenen 3F (2 keuzedelen)
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CREBO 25291 (constructiewerker)

Voorbeeld Keuzedelen

K0280 3D tekenen

K0003 ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening (geschikt voor niveau 2)

K0919 Lastechniek gevorderd

K0022 Digitale vaardigheden basis

K0285 Rekenen in de beroepspraktijk (remediërend)

K0285 Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2)
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Digitale 
vaardigheden 

basis



21NR.10-11-2022

Digitale 
vaardigheden 

basis
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Basisvaardigheden
metaal
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Basisvaardigheden 
metaal
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Samenvatting:

Geaccrediteerd leerbedrijf
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MBO 3

MBO 2

VMBO

VMBO 

Leerjaar 4

VMBO 
leerjaar 3

Startkwalificatie

MBO leerjaar 1

MBO leerjaar 2
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Van Niveau 2 naar Niveau 3
Mogelijke vrijstellingen

• Nederlands 2F

• Rekenen 2F

• Keuzedeel 1 

• Keuzedeel 2

• Burgerschap

• Beroeps praktijk vorming

• Vakleer

• Nederlands 2F

• Rekenen

• Keuzedeel 1 (Niveau 2/3)

• Keuzedeel 2 (Niveau 2/3)

• Keuzedeel 3

• Burgerschap

• Beroepspraktijk vorming

• Vakleer
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