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1 De opdracht 

In mei 2019 werd door het Onderwijscluster ICT aan Stichting Praktijkleren gevraagd om in een aantal 

interpretatiesessies het gesprek te voeren met de roc’s over de drie herziene kwalificatiedossiers ICT, 

opgesteld door SBB: IT systems and devices, ICT support en Software Developer. 
 

Binnen zeer kort tijdsbestek werden met behulp de actieve inzet van een viertal roc’s in vier regio’s 

bijeenkomsten gehouden waar in totaal zo’n 250 docenten en andere betrokkenen hebben gereageerd en 

meegepraat over de inhoud van het actuele ICT-onderwijs. Docenten, praktijkopleiders en 

opleidingsmanagers werden ontvangen in achtereenvolgens: IT Campus Rotterdam (regio Zuidwest), 

Summa College in Eindhoven (regio Zuidoost), Deltion College in Zwolle (regio Noordoost) en MBO College 

Hilversum (regio Noordwest). 
 

Doel van de regionale bijeenkomsten was te komen tot een breed gedragen interpretatie van de herziene 

kwalificatiedossiers op basis waarvan het onderwijs de komende jaren ingericht kan worden. We gingen 

daarvoor op zoek naar de grote gemene delers, maar verzamelden ook de verschillen in zienswijze en 

aanpak die er binnen het ICT-onderwijs bestaan. Daarnaast was het intercollegiaal contact over de inhoud 

van het ICT-vak en de inrichting van het onderwijs een positieve impuls voor de ICT Community die de 

scholen met elkaar vormen. Deze handreiking is een weerslag van de uitkomsten van de 

interpretatiesessies waarvan alle mbo ICT-opleidingen gebruik kunnen maken bij het inrichten van hun 

onderwijscurriculum op basis van de nieuwe Kwalificatiedossiers. We hopen de scholen hiermee een 

bruikbaar handvat te bieden. 

 
 

Inge Lauret, Theo Broeren 

 
September 2019 

Amersfoort 
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2 De Handreiking Onderwijs 

In de Handreiking Onderwijs wordt een meer concrete onderwijsinhoud beschreven op basis van de breed 

gedeelde opvattingen zoals die tijdens de interpretatiesessies naar voren kwamen. De Handreiking 

Onderwijs is dan ook bedoeld als handvat bij het inrichten van het onderwijs volgens de richtlijnen van de 

herziene kwalificatiedossiers die per 1 januari 2020 van kracht zijn. De handreiking draagt tevens bij aan 

een goede afstemming tussen de onderwijspraktijk en de inhoud van de examens van Praktijkleren. 
 

Stichting Praktijkleren biedt de Handreiking Onderwijs per kwalificatiedossier aan de opleidingen ter 

informatie aan. Alle opleidingen ontwerpen een eigen invulling van een nieuw onderwijsprogramma. Ze 

kunnen daarbij geheel naar eigen inzicht gebruikmaken van de Handreiking Onderwijs. De handreiking 

geeft daarvoor geen kant-en-klare oplossing. Wel wordt de invulling van het onderwijs op kerntaakniveau 

zo concreet mogelijk benoemd. Dit wordt verder uitgewerkt op onderwerp. Daar waar werkprocessen 

hierbij aansluiten, wordt dit aangegeven. 



 

3 Kwalificatiedossier Software Development 

3.1 Algemeen 
In de interpretatiesessies worden algemene kenmerken van het nieuwe dossier benoemd. 

 Het kwalificatiedossier kent in totaal minder kerntaken en werkprocessen. Daarnaast is er een 

duidelijke scheiding tussen inhoud (KT1) en proces (KT2). 

 Er is meer aandacht voor security en het testen van software. Een aantal onderwerpen uit het 

keuzedeel Veilig Programmeren komen in de basisopleiding terecht.  

 OOP wordt expliciet genoemd, dus ook dit keuzedeel komt, in ieder geval gedeeltelijk, in de 

basisopleiding terecht. 

 Agile ontwikkelmethodieken (Scrum) en samenwerken in een team worden expliciet genoemd en 

krijgen dus meer aandacht. 

 Het kwalificatiedossier is als geheel uitgebreider en zwaarder geworden. 

 Het dossier kent nog maar één uitstroom, waarbij de context kan variëren, bijv. bij de game 

developer. 

 Het kwalificatiedossier gaat uit van 4 jaar en niet meer van 3 jaar. Dit is ook wel nodig, gezien de 

verbreding en verzwaring. Versneld aanbieden in 3 jaar is wel toegestaan. 

 
 
 

3.2 Kerntaak B1-K1: Realiseert Software 

Werkprocessen: 

w1 Plant werkzaamheden en bewaakt de voortgang 

w2 Ontwerpt software 

w3 Realiseert (onderdelen van) software 

w4 Test software 

w5 Doet verbetervoorstellen voor de software 

 
De vakinhoud is verdeeld in een aantal onderwerpen. Deze onderwerpen zijn tijdens de interpretatiesessies 

aan de orde gekomen. Eerst wordt de gemeenschappelijke visie van de scholen genoemd. Dit wordt door 

de grootste groep deelnemers onderschreven. Additioneel is opgenomen welke andere invullingen door 

docenten werd genoemd.  

 
 

3.2.1 Programmeertalen en frameworks 
 

  Gemeenschappelijke visie scholen 

 
 

 
Kennis 

De student kent de principes van programmeertalen goed, de taal zelf is 

secundair. Dit betekent dat de student vrij snel een nieuwe taal kan leren 

toepassen. 

 Vaardigheid 
De student is vaardig in minimaal één programmeertaal en heeft kennis van 
meerdere talen. 
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   Vaardigheid 

De student kan een applicatie bouwen in bijvoorbeeld een van onderstaande 
talen: 

 C# 

 PHP + Laravel 

 JavaScript + jQuery + Bootstrap 

 Vaardigheid 
De student kan eenvoudige IoT oplossingen realiseren in Phyton op een 

Raspberry Pi of een MicroBit. 

 Vaardigheid De student kan eenvoudige mobile apps ontwikkelen met C# en Xamarin. 

 Vaardigheid 
De student kan in een zelf (onderbouwd) gekozen taal of framework een 

applicatie voor een gegeven probleemstelling realiseren. 

 Vaardigheid 
De student kan een applicatie bouwen met én zonder gebruik van een 

framework. 

 Vaardigheid De student kan een applicatie bouwen volgens MVC design patterns. 

 
 

 
Vaardigheid 

De student begrijpt design patterns zoals die in frameworks worden gebruikt. Dit 

betekent dat hij conform regels gebruik kan maken van het betreffende 

framework. 

  Suggesties van de scholen voor invulling  

 Vaardigheid De student heeft ervaring met Java, bijvoorbeeld voor native Android apps. 

 Vaardigheid De student heeft ervaring met C, bijv. voor IoT met behulp van Arduino. 

 Vaardigheid De student heeft ervaring met functionele talen zoals F#, Scale enz. 

 Vaardigheid De student kan games ontwikkelen, bijv. met Unity en Blueprints. 

 Vaardigheid 
De student heeft ervaring met de volgende frameworks: VUE-JS, Kanban, React- 

JS, Django, Angular 

 Vaardigheid De student heeft ervaring met het MVVM design pattern. 
 
 

 

3.2.2 Gegevensverzameling 
 

  Gemeenschappelijke visie scholen 

 
 

 
Vaardigheid 

De student is vaardig in SQL, inclusief programmeren (stored procedures). Hij kan 

gegevens selecteren (o.a. via joins) en kan gegevens muteren (incl. 

toevoegen/verwijderen). 

 Vaardigheid De student kan zijn SQL kennis toepassen in een MySQL omgeving. 

 Vaardigheid 
De student kan een API gebruiken en/of ontwikkelen voor het ophalen en 

opslaan gegevens in een achterliggende database. 

 Vaardigheid 
De student kan een diagram (ERD) maken van een databasestructuur. Deze 

structuur is genormaliseerd. 

 
 

 
Vaardigheid 

De student heeft enige ervaring met NoSQL databases (Mongo) en weet bij welke 

soort toepassingen deze geschikter zijn. Hij kan tevens eenvoudige toepassingen 

daarin bouwen. 
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  Suggesties van de scholen voor invulling 
 

 
 

 

 
Vaardigheid 

De student heeft ervaring met de volgende database managers: 

 Microsoft SQL 

 OracleDB 

 MARIA (NoSQL) 

 Elastic (NoSQL) 

 Vaardigheid De student heeft enige ervaring met BlockChain. 

 Vaardigheid De student is vaardig in Linq to SQL. 

 
 
 
 

3.2.3 Versiebeheer 
 

  Gemeenschappelijke visie scholen 
 

 
 

 

 
Kennis 

De student is bekend met het principe van versiebeheer: 
 Get 

 Commit 

 Branch 
 Merge 

 Vaardigheid De student kan GIT gebruiken in een ontwikkelteam. 

 Vaardigheid De student voegt zinnig commentaar toe bij commits. 

  Suggesties van de scholen voor invulling 

 Vaardigheid 
De student kan een release van een versie maken en deze voorzien van release 

notes. 

 Vaardigheid De student kan een back-upstrategie maken. 

 

 

 

Kennis 

De student is bekend met: 

 DevOps 

 BitBucket 

 Subversion 

 

3.2.4 Ontwikkelomgevingen 
 

  Gemeenschappelijke visie scholen 

 Vaardigheid 
De student kan een ontwikkelomgeving inrichten voor zijn werk, deze 

configureren en de benodigde plug-ins / add-ons installeren. 

 Kennis 
De student heeft kennis van verschillende IDE’s, zoals Microsoft Visual Studio en 
PhpStorm. 

  Suggesties van de scholen voor invulling 
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 Vaardigheid De student heeft ervaring met Android Studio. 

 Vaardigheid De student heeft ervaring met Brackets. 
 
 

 

3.2.5 Security & Privacy 
 

  Gemeenschappelijke visie scholen 

 Kennis 
De student heeft kennis van de OWASP top 10, en weet hoe de applicatie 
hiertegen kan worden beveiligd. 

 Kennis De student is bekend met de Secure by Design software development. 

 Kennis De student heeft kennis van ethiek in relatie tot de AVG. 

 Vaardigheid De student weet hoe hij gegevens kan beveiligen met encryptie. 

 Vaardigheid 
De student kan onderbouwd kiezen welke gegevens moeten worden opgeslagen 
en hoe lang. 

  Suggesties van de scholen voor invulling 

 Kennis De student heeft kennis van tools voor pentesten. 

 Kennis De student is bekend met de (beveiligings)risico’s van frameworks. 

 Vaardigheid De student kan gebruik maken van de BURP-tool. 

 Kennis 
De student heeft kennis van ‘hardening’ van het systeem waar de applicatie op 
draait. 

 
 

3.2.6 Infrastructuur 
 

  Gemeenschappelijke visie scholen 

 Kennis De student heeft kennis van OS, zowel Windows als Linux. 

 Kennis De student weet hoe hij rechten kan toekennen op file- en folder-niveau. 

 Kennis 
De student heeft kennis van OSI datamodel, netwerkprotocollen (TCP/IP) en 
poorten, voor zover dat van toepassing is bij het ontwikkelen van een applicatie. 

 Kennis De student heeft kennis van virtualisatie, m.b.v. VMware en docker. 

  Suggesties van de scholen voor invulling  

 Kennis 
De student heeft kennis van cloud strategieën m.b.t. het deployen van een 

applicatie. 

 Kennis De student heeft kennis van de Wifi en Bluetooth i.r.t. IoT toepassingen. 

 Vaardigheid De student kan een testomgeving infrastructuur inrichten. 
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3.2.7 Testen 
 

  Gemeenschappelijke visie scholen 

 Vaardigheid 
De student kan test units maken voor de softwarecomponenten die hij heeft 
ontwikkeld en kan deze beheren.  

 Vaardigheid 
De student heeft ervaring met het debuggen / fout opsporen binnen een 
applicatie (breakpoints, watches, etc). 

 Vaardigheid De student kan acceptatietesten opstellen. 

  Suggesties van de scholen voor invulling 

 Vaardigheid 
De student heeft ervaring met automatisch testen en de tools die daarvoor 

beschikbaar zijn, zoals POSTMAN. 

 Vaardigheid De student kan een systeemtest opstellen en uitvoeren. 

 
 

 
3.2.8 OOP 

 

  Gemeenschappelijke visie scholen 

 

 
 

 

Kennis, 

vaardigheid 

De student heeft kennis en ervaring met OOP begrippen, zoals: 

 overerving 
 encapsulation 

 polymorfisme (interfaces) 
 abstracte classes en methodes 

 Vaardigheid 
De student kan een ontwerp maken van een OOP programma in UML, met name 
het class diagram en action diagram. 
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3.3 Kerntaak B1-K2: Werkt in een ontwikkelteam 

Werkprocessen: 

w1 Voert overleg 

w2 Presenteert het opgeleverde werk 

w3 Reflecteert op het werk 

 
 
 

  Gemeenschappelijke visie scholen 

 Kennis 
De student heeft kennis van Agile werkmethoden, en kan werken in een 
ontwikkelteam volgens Scrum. 

 Vaardigheid De student heeft ervaring met extreme programming. 

 Vaardigheid De student heeft hospitality als professionele werkhouding. 

 Vaardigheid De student kan feedback geven aan zijn teamleden en ook ontvangen. 

 Vaardigheid De student is vaardig in samenwerkingstools, zoals Trello. 

 Vaardigheid 
De student participeren in een overleg en kan wat besproken is vastleggen in een 
verslag. 

 Vaardigheid 
De student kan een presentatie geven aan een groep over zijn werkzaamheden 
en/of product. 

 Vaardigheid De student kan code reviewen van zijn teamleden. 

  Suggesties van de scholen voor  invulling  

 Vaardigheid De student heeft ervaring met code delen via repositories. 

 Vaardigheid De student heeft ervaring met projectmanagement tools. 

 Vaardigheid 
De student kan samenwerken met andere disciplines, zoals een grafische 

vormgever. 

 Kennis De student kent vergadertechnieken, zoals bv overtuigen. 
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3.4 Aandachtspunten 

Er worden tevens aandachtspunten genoemd, die invloed zullen hebben op de keuzes die de scholen 

maken bij het inrichten van hun onderwijs. 
 

1 De opleiding gaat in principe van 3 naar 4 jaar. Dit is positief gezien de inhoudelijke zwaarte van het 

dossier, maar levert wel concurrentie op met andere niveau 4 opleidingen en kan betekenen dat 

meer studenten eerder via HAVO naar HBO doorstromen (2 jaar korter). 

2 B1-K2: Werkt in een ontwikkelteam, is apart gezet van B1-K1: Realiseert software. In de praktijk zijn 

deze werkzaamheden in elkaar vervlochten, dus examineren op kerntaakniveau wordt lastiger. 

3 Game developer is niet langer een aparte uitstroom, maar wordt gezien als software development 

in een andere context. Echter, de onderwerpen in deze context kunnen wel behoorlijk verschillen 

van de onderwerpen bij de andere software developers. 
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4 Tot slot 

Stichting Praktijkleren blijft de scholen ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe curricula in de vorm 

van informatievoorziening, advisering en/of begeleiding tijdens studiedagen of -bijeenkomsten. Dat zal ook 

in de vorm van webinars gaan plaatsvinden. In het kader van de nieuwe Community ICT kunnen scholen 

elkaar informeren door hun curricula-invullingen te delen. Gebaseerd op het kwalificatiedossier en de 

Handreiking Onderwijs zullen examenmatrijzen worden samengesteld. Deze dienen als basis voor de nieuw 

te ontwikkelen examens door Stichting Praktijkleren.  


