
 

Handleiding draagvlak betrokken partijen voorstel keuzedelen 
 

De laatste stap bij het ontwikkelen van een keuzedeel met behulp van de keuzedeeltool is het verzamelen van 

de handtekeningen. Belangrijk is dat er op het goede niveau én bij de juiste partijen draagvlak is voor het 

voorstel. Draagvlak wordt aangetoond door handtekeningen toe te voegen vanuit onderwijs en bedrijfsleven. 

Daarvoor gelden de volgende richtlijnen: 

1. Contactpersoon namens indiener(s) 

Allereerst moet er een handtekening opgenomen zijn van de contactpersoon namens de indiener(s). In de 

meeste gevallen zal dat een contactpersoon zijn van een onderwijsinstelling, maar dat kan ook een 

vertegenwoordiger zijn vanuit het bedrijfsleven of een stichting danwel een brancheorganisatie.  

2. Onderwijs 

Er moet een handtekening toegevoegd worden van een lid van het college van bestuur van de aanvragende 

onderwijsinstelling (ROC, AOC of vakinstelling). Voor de niet bekostigde onderwijsinstellingen geldt een 

handtekening van de directie.  

Wanneer het voorstel ingediend wordt namens meerdere onderwijsinstelling volstaat een handtekening van 

tenminste één CvB-lid van één van de indienende partijen. Wel is het wenselijk om ook de handtekeningen op 

te nemen van vertegenwoordigers van de overige onderwijsinstellingen.  

Afhankelijk van of het keuzedeel gericht is op de arbeidsmarkt en/of op doorstroom geldt de verplichting van 

het aanleveren van een handtekening van één van of beide partijen: 

3. Doorstroom: vervolgopleiding 

Een keuzedeel dat is gericht op doorstroming naar het hbo vereist een handtekening van een directielid van de 

vervolgopleiding waarop het keuzedeel zich richt. Wanneer het keuzedeel gericht is op meerdere 

vervolgopleidingen volstaat één handtekening vanuit het hbo op het niveau van de directie. Bij een keuzedeel 

gericht op doorstroming binnen het mbo volstaat de handtekening van het CvB-lid van de indienende 

onderwijsinstelling. 

4. Bedrijfsleven 

Een keuzedeel dat ontwikkeld wordt voor de arbeidsmarkt mag niet ontwikkeld worden voor slechts één 

bedrijf. Bovendien moeten er stageplekken beschikbaar zijn voor het geval de onderwijsinstelling  het 

keuzedeel in de beroepspraktijk wil uitvoeren. De handtekening vanuit het bedrijfsleven moet dat 

ondersteunen.  Het moet een handtekening zijn van ten minste de directie van een representatief MKB-bedrijf 

met voldoende mogelijkheden voor het aanbieden van leerwerkplekken (stages) maar bij voorkeur van 

meerdere bedrijven en/of een brancheorganisatie.  

5. Inhoudsdeskundigen 

Verzamel de handtekeningen van de inhoudsdeskundigen vanuit onderwijs en bedrijfsleven die geraadpleegd 

kunnen worden over de inhoud van het ingediende voorstel.  

 


