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Breed opleiden – Welke scenario’s zijn er? 
Dit document bevat vier opties/scenario’s voor breed opleiden in het mbo. Hoewel de aanleiding 
voor breed opleiden op niveau 2 ligt, zijn de scenario’s ook toepasbaar voor breed opleiden op 
niveau 3 en 4. Ieder scenario bevat een korte tekstuele toelichting, een visualisatie van de 
curriculumopzet1 en puntsgewijs enkele voor- en nadelen.  

De volgende vier opties/scenario’s zijn uitgewerkt: 

1. Breed opleiden d.m.v. een cross-over kwalificatie 
2. Het reguliere kwalificatiedossier en verbreden d.m.v. keuzedelen  
3. Brede start met meerdere keuzedelen en daarna een keuze maken voor een specifieke 

kwalificatie en daarin diplomeren 
4. Brede start met meerdere kwalificaties (bijvoorbeeld het eerste jaar) en daarna een keuze 

maken voor een specifieke kwalificatie en daarin diplomeren 

Scenario 1 Cross-over 
Een cross-over kwalificatie is een door een roc en het regionale bedrijfsleven aangevraagde 
kwalificatie voor nieuwe beroepen die op het snijvlak van twee of meer sectoren liggen. Met een 
cross-over kunnen roc en regionaal bedrijfsleven gericht inspelen op actuele en innovatieve 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (zie www.duo.nl). Het betreft een experiment dat loopt van 1 
augustus 2017 tot en met 31 juli 2025. 

Een cross-over kwalificatie moet altijd aangevraagd worden bij DUO en getoetst worden door SBB. Er 
zijn diverse voorwaarden aan toekenning verbonden. Daarnaast wordt de kwaliteit van de 
aangevraagde cross-over getoetst aan criteria op het gebied van doelmatigheid, uitvoerbaarheid, 
herkenbaarheid, transparantie, flexibiliteit en duurzaamheid. Wanneer bijvoorbeeld voor een beroep 
een opleiding kan worden vormgegeven op basis van een bestaande kwalificatie of cross-over 
kwalificatie, al dan niet in combinatie met keuzedelen, dan is de cross-over kwalificatie niet 
noodzakelijk (criterium Transparantie, zie Toetsingskader cross-over kwalificaties mbo).  

Qua inhoud bestaat een cross-over kwalificatie uit delen van bestaande kwalificaties van twee of 
meer opleidingsdomeinen. Naast kwalificatie-eisen voor een beroep bevat de kwalificatie een 
verwijzing naar de eisen voor de generieke examenonderdelen Nederlandse taal, rekenen, Engels 
(voor mbo niveau 4), loopbaan en burgerschap. Aan iedere cross-over zijn meerdere keuzedelen 
gekoppeld.  

Cross-over Servicemedewerker op niveau 2 
Op de website https://kwalificaties.s-bb.nl/?ResultaatType=CrossOver&Fuzzy=False is te zien dat tot 
nu toe negen cross-overs zijn ontwikkeld en toegekend. Voor de economisch-administratieve 
opleidingen is de Servicemedewerker op niveau 2 (Crebo 26007) interessant. Deze is ontwikkeld door 
ROC Midden Nederland. 

                                                           
1 In de figuren is telkens de verbreding zichtbaar gemaakt d.m.v. de groene arcering. 

https://kwalificaties.s-bb.nl/?ResultaatType=CrossOver&Fuzzy=False
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De Servicemedewerker leert de volgende werkzaamheden (werkprocessen): Ontvangt bezoekers; 
Draagt bij aan een veilige situatie; Assisteert bij de uitvoering van activiteiten; Voert eenvoudige 
administratieve werkzaamheden uit; Assisteert bij voorraadbeheer; Voert eenvoudige onderhouds- 
en herstelwerkzaamheden uit; In behandeling nemen en registreren van incidenten. Daarnaast wordt 
de student opgeleid in de generieke vakken en wordt aandacht besteed aan 21th century skills.  

Het curriculum van de cross-over kwalificatie is vanaf het begin van de opleiding tot en met de 
examinering ‘breed’. Het examen is gericht op de hierboven genoemde werkzaamheden.   

 
 

Breed samengesteld kwalificatiedossier en curriculumprogramma  
o.b.v. de hierboven genoemde werkprocessen en generieke vakken 

 
 

+  keuzedelen (450 klokuren op niveau 2) 

Jaar 1 Jaar 2 
 

Voor- en nadelen 
+ - 
• Breed opleiden gedurende gehele traject zonder 

‘onderbrekingen’ van breed naar smal 
• Breed examen en dus diploma 
• Cross-over werkt qua ontwerp en uitvoering 

curriculum net als gewoon KD 
• Anders…? 

• Vooral interessant voor studenten die nog niet 
precies weten wat ze willen; minder interessant 
voor studenten die precies weten wat ze willen 
op niveau 2 

• De toegekende cross-over is sturend: een cross-
over van een ander roc die er op lijkt, maar qua 
inhoud net verschilt, wordt vermoedelijk 
afgewezen (zie ook eerdere punt over criterium 
Transparantie) 

• Er moet ook een breed examen ontwikkeld 
worden. Wanneer examenproducenten hiervoor 
geen budget beschikbaar hebben, moet het roc 
zelf het examen ontwikkelen.  

• Het is een experiment: wat is het vervolg? 
• Anders…? 

 

Scenario 2 Regulier KD combineren met keuzedelen 
Dit scenario betreft het reguliere opleiden zoals roc’s dit sinds de komst van de keuzedelen, kunnen 
vormgeven. Verbreding wordt gerealiseerd door een overwogen keuze voor (verbredende) 
keuzedelen bij een specifiek kwalificatiedossier. Het aanbod van keuzedelen bij een dossier 
kan/moet in overleg met het regionale bedrijfsleven gemaakt worden, maar is ook afhankelijk van 
welke keuzedelen officieel gekoppeld zijn aan een kwalificatiedossier.  

Het curriculumprogramma bestaat uit de kerntaken en werkprocessen van het kwalificatiedossier en 
die van de door het roc aan studenten aangeboden keuzedelen (bijvoorbeeld via configuraties van 
keuzedelen). Keuzedelen kunnen separaat in het programma worden aangeboden aan studenten of 
zo mogelijk actief gecombineerd worden met onderdelen van het kwalificatiedossier.  
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Werkprocessen ‘smal’ KD 
 

+ keuzedelen  
bijvoorbeeld vanaf begin of vanaf jaar 2 

al dan niet gecombineerd/integraal met onderdelen van het KD 
(450 klokuren op niveau 2) 

Jaar 1 Jaar 2 
 

Voor- en nadelen 
+ - 
• Voor roc’s de meest 

bekende/vertrouwde manier van 
curriculumbouwen, opleiden en 
examineren 

• Relatief veel ervaring mee 
opgebouwd: kan een voordeel zijn 
voor de kwaliteit van de opleiding 

• Anders…? 

• KD kan relatief smal zijn, waardoor verbreding echt afhangt 
van gekozen of gekoppelde keuzedeel/keuzedelen 

• Inspanning is nodig om keuzedelen mooi te combineren of te 
integreren in curriculum KD en zo een optimaal breed en 
geïntegreerd programma te krijgen van begin tot eind 

• Aanbod keuzedelen kan (te) beperkt zijn; Hangt af van welke 
officieel zijn gekoppeld. 

• Liever een ander keuzedeel? Dan extra inspanning nodig om 
deze te ontwikkelen + toekenning is afhankelijk van diverse 
factoren en toetsing door S-bb  

• Keuzedeel moet geëxamineerd worden, maar het is niet de 
hoogte van het examenresultaat, maar slechts de 
aanwezigheid van het resultaat dat meetelt voor de slaag-
zakbeslissing voor behalen diploma. Alleen wanneer het 
keuzedeel met een voldoende is geëxamineerd wordt de naam 
van het keuzedeel ook op het diploma vermeld (zie ook 
www.ihks.nl).  

• Anders…? 
 

Scenario 3 Brede start met keuzedelen 
Dit scenario is uitgebreider beschreven in de rapportage Keuzedelen niveau 2 (MBO Raad, 2015). De 
start van het programma is breed van opzet en bestaat uit meerdere opleidingsrichtingen, 
bijvoorbeeld drie. De inhoud van deze brede start wordt gevormd door keuzedelen. Na bijvoorbeeld 
een jaar brede opleiding, maakt de student een keuze.  

- De keuzedelen waar hij niet voor kiest, sluit hij af met een examen voor het keuzedeel (op dat 
moment of eventueel later in de opleiding).  

- Het keuzedeel waar hij wel voor kiest, wordt vanaf dat moment de kwalificatie waarin hij verder 
gaat.  
o Als (een aantal) werkprocessen uit de basis van het dossier in het eerste jaar voldoende zijn 

ontwikkeld, zou hij op dit moment praktijkexamen kunnen doen in een deel van de 
werkprocessen van de gekozen kwalificatie.  

o Als de werkprocessen uit de basis van het dossier nog niet of onvoldoende zijn behandeld in 
jaar 1, wordt er in jaar 2 een vervolg gegeven aan het opleiden van die werkprocessen (en 
bijbehorende vakkennis en vaardigheden).  

o Aan het einde van jaar 2 (of wellicht eerder) doet de student examen in de (resterende) 
werkprocessen of kerntaken van de gekozen kwalificatie.   
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Hieronder is een voorbeeld uitgewerkt met drie keuzedelen waarbij de student kiest voor Verkoper. 

Brede basis 
met inhoud 

van  3 
keuzedelen/ 
kwalificaties 

(Keuzedeel) 
Klantcontacten en 

verkoop 

Evt. examen in 
een aantal 

basiswp uit KD? Kwalificatie Verkoper 
 
(+ eventueel vervolg van 
werkprocessen uit jaar 1 als deze 
nog onvoldoende zijn afgedekt en 
geëxamineerd via het keuzedeel in 
de brede basisperiode) 

Examen 
Kwalificatie 
(basis + evt. 
profieldeel) 

(Keuzedeel) Basis 
administratieve 

vaardigheden (nog 
ontwikkelen) 

Examen 
Keuze- 
deel? 

(Keuzedeel) 
Logistiek in het 

MKB 

Examen 
Keuze- 
deel? 

 
JAAR 1 

 
JAAR 2 

 

Voor- en nadelen 
+ - 
• Keuzedelen vormen de brede basis 

en nemen daardoor een centrale 
plaats in het curriculum van jaar 1 in. 
Dit geeft roc’s de kans tot het mooi 
combineren van keuzedelen tot een 
integraal curriculumprogramma 
(i.p.v. dat keuzedelen separaat van 
de rest van het curriculum staan) 

• Student kan op een heldere manier 
kennis maken met en ervaring 
opdoen in drie duidelijk 
verschillende richtingen 

• Er zijn al veel keuzedelen 
beschikbaar 

• Anders…? 

• Er moet voor iedere kwalificatie een keuzedeel zijn dat er op 
lijkt/deels dezelfde inhoud bevat 

• Het keuzedeel Basis administratieve vaardigheden bestaat 
bijvoorbeeld (nog) niet 

• Keuzedeel moet gekoppeld zijn aan de kd’s waarin uitstroom 
kan plaatsvinden 

• Er is extra tijd/inspanning nodig om met verschillende 
keuzedelen een mooi breed integraal (en verantwoord) 
curriculum te ontwerpen 

• Het aantal verschillende richtingen in de brede basis kan 
beperkt zijn (en is ws. afhankelijk of beperkt door de 
beschikbare ruimte aan klokuren voor keuzedelen) 

• Het vraagt alertheid van zowel docent als student t.a.v. de 
planning van de examinering: wanneer student niet kiest 
voor een richting, is het waarschijnlijk verstandig de 
examinering voor die keuzedelen z.s.m. in te plannen. 
Student moet dan wel enigszins op tijd een keuze voor een 
richting maken.  

• Anders..? 
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Scenario 4 Brede start met kwalificaties 
Dit scenario bestaat uit een brede start waarbij de inhoud gebaseerd is op verwante activiteiten van 
(werk)processen van verschillende kwalificaties. Deze inhoud komt tot stand door het uitvoeren van 
een uitgebreide verwantschapsanalyse. Voor niveau 2 zijn in 2015 bijvoorbeeld negen kwalificaties 
vergeleken (MBO Raad, 2015)2, wat geleid heeft tot elf verwante processen. Het brede 
curriculumprogramma gebaseerd op deze processen beslaat bijvoorbeeld een jaar (kan ook korter of 
langer zijn). Aan het einde van jaar 1 maakt de student een keuze voor een specifieke 
kwalificatie/profiel waarin hij uiteindelijk examen doet en gediplomeerd wordt. In het voorbeeld 
hieronder zijn zes kwalificaties gecombineerd in het eerste jaar.  

 
 
 
 

Eén breed integraal curriculumprogramma voor 
bijvoorbeeld zes kwalificaties op niveau 2 

Medewerker secretariaat en receptie 

Medewerker financiële administratie 

Medewerker ICT  

Logistiek medewerker 

Parts-/baliemedewerker 

Verkoper 

+ keuzedelen 
bijvoorbeeld vanaf begin of vanaf jaar 2, al dan niet geïntegreerd met onderdelen van het KD 

(450 klokuren op niveau 2) 
Jaar 1 Jaar 2 

 

In 2016 is verkend of studenten in een dergelijk scenario ook een breed examen zouden kunnen 
afleggen, bijvoorbeeld voor zes kwalificaties. Hiervoor zijn mogelijkheden, maar het vraagt ook veel 
inspanning. Zowel qua inhoud van het curriculumprogramma als ten aanzien van de examinering. Het 
ontwikkelen en uitvoeren van een breed examen vraagt bijvoorbeeld om (het ontwikkelen van) een 
multidisciplinaire examen(omgeving), waarin alle exameneisen van alle betrokken kwalificaties 
kunnen worden afgedekt op een volwaardige en realistische manier.  Vooralsnog is (nog) geen 
vervolg gegeven aan dit project.  

Voor- en nadelen 
+ - 
• Mooie brede start mogelijk met integraal 

curriculumprogramma gebaseerd op veel 
verschillende kwalificaties 

• Brede (werk)processen zijn goed terug te leiden 
naar KD’s d.m.v. verwantschapsanalyse 
(verantwoording leerdoelen) 

• Stevige basis om goed kennis te kunnen maken met 
verschillende kwalificatierichtingen voordat student 
een definitieve keuze maakt 

• Switchen onderweg is makkelijk en studenten zijn 
meer gemotiveerd en er is ws. minder uitval 

• Anders…? 

• Breed opleiden leidt niet automatisch ook tot 
breed (kunnen) examineren. Student 
ontvangt aan het einde toch een ‘smal’ 
diploma.  

• Er moet een keuzemoment/ 
overgangsmoment gecreëerd en gefaciliteerd 
worden van breed naar smal. 

• Vooral interessant voor studenten die nog 
niet precies weten wat ze willen; minder 
interessant voor studenten die precies weten 
wat ze willen op niveau 2 

• Anders…? 
 

                                                           
2 In 2011 is ook een verwantschapsanalyse gemaakt van niveau 3 en 4 kwalificaties. Op basis daarvan is door 
Stichting Praktijkleren het materiaal OMIX ontwikkeld.  
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