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Inleidende presentatie 
Ontwikkelingen rondom de keuzedelen (Wim Jelleman – SBB) 
Als introductie op dit Webinar neemt Wim Jellema, beleidsadviseur bij SBB, ons mee in de 
ontwikkelingen rondom de keuzedelen.  
Vanuit het register keuzedelen zal Wim Jellema een overzicht gegeven van de keuzedelen in 
het register die gericht zijn op doorstroming en in het bijzonder richting doorstroom naar het 
hbo. Er wordt een toelichting gegeven op de verschillende typen van doorstroomkeuzedelen 
en hoe deze - vanuit de meest recente monitorgegevens – benut kunnen worden in het 
onderwijs. Tot slot volgen enkele praktijkvoorbeelden. 
 
Deelnemer paneltafel 
Keuzedelen: er valt soms niets te kiezen (JOB Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs 
– JOB) 
In 2020 is er een JOB monitor geweest, waaraan meer dan een kwart miljoen studenten 
(circa 50% van de mbo-studenten) aan deelnamen. Binnenkort zal er een nieuwe monitor 
plaatsvinden. In 2020 kwam er onder andere uit de JOB monitor dat 27 procent van de 
studenten negatief waren over de keuzedelen waaruit zij kunnen kiezen. JOB krijgt vaak 
signalen dat er weinig keuze is, of dat keuzedelen zelfs worden opgelegd. Een kwart van de 
studenten is negatief over de inhoud van de keuzelen. Dit zijn onderwerpen die zeker nog 
aandacht verdienen, omdat keuzedelen vanaf 2020-2021 gaan meetellen voor de slaag-
zakregeling. Wat is de stand van zaken op dit moment en wat zijn de verwachtingen naar de 
volgende JOB monitor.  
 
Onderzoek 
Keuzedelen en studiekeuzeproces (Dr. Ellen Klatter, Lector Versterking 
Beroepsonderwijs en Lector Studiesucces, Hogeschool Rotterdam) 
In veel regio’s hebben mbo en hbo de handen ineen geslagen om het keuzedeel 
Voorbereiding Hbo vorm te geven. De lectoraten Studiesucces van Hogeschool Rotterdam 
en HRM en Persoonlijk Ondernemerschap van Inholland onderzoeken gezamenlijk in 
hoeverre het keuzedeel Voorbereiding Hbo in het economisch domein bijdraagt aan de 
kwaliteit van studiekeuzeprocessen en de ontwikkeling van studievaardigheden. Ellen 
Klatter, een van de lectoren, presenteert enkele bevindingen uit dit onderzoek en gaat in op 
de ontwikkeling van studiekeuzeprocessen tijdens de overstap naar het hbo. Tevens staat zij 
stil bij het belang van de docentbegeleiding voorafgaand aan de overstap naar het hbo en de 
onderlinge samenwerking van docenten binnen het keuzedeel.  
 
 
Praktijkvoorbeeld  
Samenwerking mbo-hbo (Marije Vellinga-Amersfoort Hanzehogeschool) 
Sjors en Marije vertellen over de vormgeving van en vooral de samenwerking rondom het 
keuzedeel binnen het sociale domein in Groningen. De Hanzehogeschool heeft al enige 
jaren ervaring opgebouwd met het keuzedeel bij opleidingen binnen het sociaal domein. 
Docenten van de Hanze en een aantal roc’s verzorgen het onderwijs. Er is coördinatie, 
ondersteuning en frequente inhoudelijke afstemming. Naast successen worden ook 
leerpunten, die uit evaluaties naar boven zijn gekomen, gedeeld.  

 
  



Informatief 
Ruimte bij keuzedelen (Mbo brigade, Nelleke Lafeber) 
De organisatie van keuzedelen gericht op doorstroom hbo waarbij collega’s van mbo en hbo 
samenwerken, kent diverse hindernissen. De MBO brigade is in het leven geroepen om 
knelpunten in de regelgeving op te lossen. De Brigade helpt scholen om ruimte te vinden in 
de regels, zodat docenten het onderwijs zo goed mogelijk kunnen inrichten. Nelleke Lafeber 
zal aandacht besteden aan hoe examineer je keuzedelen. Welke examenvorm kies je? 
Welke kwaliteitseisen stelt het onderzoek kader.  
 

Praktijkvoorbeeld 
VAVO havo vakken (Judith van Dijk, Deltion College) 
Het Deltion College in Zwolle biedt mbo’ers de mogelijkheid via de VAVO havo vakken te 
volgen. Dat kan als keuzedeel of als excellentietraject. Voor studenten die een extra 
uitdaging willen of al weten dat ze een hbo-opleiding willen gaan doen is dit een mooie 
aanvulling op hun mbo-opleiding. Judith van Dijk zal in haar bijdrage verschillende scenario’s 
bespreken voor het aanbieden van havo vakken, onder andere door deze te integreren in de 
mbo-opleiding. 
 


