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Aanleiding
De basisbehoefte is om in de sector economie, waar veel veranderingen plaatsvinden in beroepen kwalitatief
toekomstbestendig beroepsonderwijs te maken dat duurzaam inzetbare medewerkers aflevert. De eisen die het
bedrijfsleven aan hun zittende en toekomstige medewerkers stellen betekent dat we [bedrijfsleven en
beroepsonderwijs] de opleidingen voor de Zakelijke dienstverlening tegen het licht houden om de
voorbereidingen op de beroepen van de toekomst in de komende jaren op een zorgvuldige en efficiënte wijze te
kunnen doen. Werkgevers- en werknemersorganisaties zijn betrokken bij het ontwikkelen en actueel houden van
de kwalificatiestructuur mbo en legitimeren de beroepeninformatie. Herkenbaarheid van de profielen is voor het
bedrijfsleven van belang en moet de lading dekken.
Verdiepend onderzoek
Het arbeidsmarktperspectief van de traditionele economisch-administratieve mbo-opleidingen - die in de huidige
versies vaak al dateren van 2012 - staat structureel onder druk. Innovaties en de verdergaande digitalisering
transformeren de sector economie in hoog tempo. Door technologische vooruitgang en verdergaande
digitalisering zien we verschuivingen in de taken en de vraag naar nieuwe digitale vaardigheden. Door de
toenemende vraag naar nieuwe skills en online dienstverlening zien we dat terminologie en beroepscontexten in
de huidige kwalificatiedossiers Zakelijke dienstverlening sterk zijn verouderd. Begrippen als digitalisering, big
data, kunstmatige intelligentie, block-chain, de doe-het-zelf-samenleving en veranderende business modellen
drukken daar een belangrijke stempel op. Door slimme software komen veel menselijke handelingen te vervallen
maar komen er ook weer andere beroepseisen. Bron: onderzoeksresultaten zijn snel en makkelijk te vinden via
hyperlink SBB trend community
https://deeljekennis.s-bb.nl/sectoren/zakelijke+dienstverlening+en+veiligheid/nieuws-zdv/1799962.aspx
of https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/sectorkamerrapportages.nl
Student, werkende en werkzoekende
Om te zorgen dat de diploma-eisen van het mbo blijven aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt hebben
experts uit het werkveld relevante informatie verzameld. De uitdaging is de beroepsoefenaar in de Zakelijke
dienstverlening tegen alle mogelijke branches aan te houden, want de beroepsopleidingen zijn niet voorbehouden
aan één branche alleen. Beroepsbeoefenaren in de Zakelijke dienstverlening werken binnen een grote
verscheidenheid aan sectoren. Dat vraagt om algemene herkenbaarheid, flexibiliteit, bredere inzetbaarheid én
specialisme. Daarmee kunnen we een antwoord geven op de behoefte naar voldoende en goed gekwalificeerde
beroepsoefenaars en het inspelen op de toenemende digitalisering en online dienstverlening.
Van 12 naar 6 beroepskwalificatieprofielen in één kwalificatiedossier ‘Business Services’
De samenvoeging van 12 naar 6 beroepskwalificatieprofielen met een gemeenschappelijke beroepsgerichte
basisdeel in één kwalificatiedossier is de uitwerking van verwantschap in vergelijkbare vakkennis en
vaardigheden, werkzaamheden (kerntaken en werkprocessen) in vergelijkbare omgevingen (beroepscontext) die
in meerdere kwalificaties -op alle niveaus binnen het domein economie en administratie- voorkomen.
Hoe is het nieuwe kwalificatiedossier Business Services opgebouwd?
Het nieuwe kwalificatiedossier voor de Zakelijke dienstverlening is gebouwd op een gemeenschappelijk
beroepsgerichte Basisdeel met aanvullende eisen per niveau, per uitstroomprofiel. Het voordeel van deze opbouw
is dat er bij de start van de vernieuwde beroepsopleidingen ruimte is voor een bredere oriëntatie van de student
op de economisch administratieve werk en taakvelden, het verkrijgen van inzichten in diverse bedrijfsprocessen
en keuzeruimte. Het Basisdeel biedt ruimte voor specifieke en regionale inkleuring afgestemd op de snel
veranderende arbeidsmarkt. Al bij aanvang wordt in het Basisdeel van de opleiding gestart met de ontwikkeling
van kennis en vaardigheden die nodig zijn om succesvol door te stromen naar een hoger niveau binnen het
economisch-administratief domein of naar werk. Tevens is er voldoende ruimte gelaten voor het kiezen van een
uitstroomprofiel met verbredende en/of verdiepende, specialistische kennis door middel van keuzedelen. De

mogelijkheid voor zij- instroom dus direct instappen op een kwalificatieprofiel vanuit vo, vmbo, havo kan ook.
Deze mogelijkheid is ook een pré voor werkenden en werkzoekenden vanuit het perspectief leven lang
ontwikkelen (zie schema hieronder).
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Met de vernieuwde beroepskwalificatieprofielen geven we niet alleen een antwoord op de inpasbaarheid van de
technologische ontwikkelingen en innovaties, we sluiten ook aan bij de vereiste wendbaarheid van
opleidingsaanbieders om vanuit de vraag van bedrijven en regionale arbeidsmarkt te acteren. Willen we
aangehaakt blijven bij de behoefte van de arbeidsmarkt voor primaire scholing en een leven lang ontwikkelen dan
is het tijd om nu te schakelen.
Breed draagvlak onderwijs en bedrijfsleven
De veranderingen vragen om aanpassingen in het curriculum, de onderwijsuitvoering, leermiddelen en het
examenplan. De (leer)bedrijven worden hierover geïnformeerd. De MBO Raad/BTG ZDV heeft een uitvraag
gedaan bij de leden (scholen). De scholen waarderen het nieuwe kwalificatiedossier met een cijfer: 7,1. De
marktsegmenten Office, Juridisch en Financiële dienstverlening geven de sectorkamer unaniem een positief
advies ten aanzien van het nieuwe kwalificatiedossier.
Besluiten sectorkamer
-

Door de invloed van de crisis op de onderwijsuitvoering heeft de sectorkamer ZDV besloten om het
nieuwe kwalificatiedossier Business services, na positief te zijn gevalideerd, nog niet ter legitimering aan
te bieden aan het bestuur van SBB en nog niet voor vaststelling aan te bieden aan de minister van OCW.
Hiermee wordt voorkomen dat het dossier in het volgende schooljaar geïmplementeerd moeten worden.
Wel wil de sectorkamer het niet vastgestelde dossier laten publiceren (in concept), om
onderwijsinstellingen de gelegenheid te bieden te anticiperen op de wijzigingen en voldoende tijd te
geven voor voorbereiding van het vernieuwde curriculum. De beoogde vaststellingsdatum door de
minister van OCW is 1 oktober 2021 en invoeringsdatum schooljaar (augustus) 2022 – 2023.

-

Herijking en onderzoek naar de herpositionering van de kwalificatie Mwer Evenementenorganisatie.
De kwalificatie Medewerker Evenementenorganisatie (Crebonr. 25147) maakt onderdeel uit van een
breder dossier Marketing communicatie en evenementen (Crebonr. 23067). In het ontwikkelproces van
het nieuwe kwalificatiedossier Zakelijke dienstverlening is de kwalificatie Mwer Evenementenorganisatie
niet opgenomen. De reden hiertoe is dat de werkprocessen die betrekking hebben op het organiseren
van (externe) evenementen om een (her)positionering vraagt in de beroepscontext van (omvangrijke)
publieksevenementen (in cultuur en muziekbranche). De kwalificatie laat zich niet verenigen met één
van de profielen van het nieuwe dossier Business services. Het besluit is om binnen één jaar een nieuwe
en passende kwalificatiedossier voor de evenementenbranche te ontwikkelen dat ter vaststelling
voorgelegd kan worden aan de minister om de instroom per augustus 2022 ook te kunnen garanderen.
………………………………………………..
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