
 
 

 

 

HKS voor beheer 
 
Dit artikel is bedoeld als naslagwerk voor de inrichting in het examenplan met betrekking tot de 

Herziene Kwalificatiestructuur (HKS). In het kwalificatiedossier staat beschreven aan welke eisen 

een student moet voldoen om zijn of haar opleiding te halen. Alle kwalificatiedossiers samen 

vormen de kwalificatiestructuur. In de herziene structuur zijn een aantal aanpassingen gedaan. De 

gevolgen hiervan binnen Trajectplanner worden duidelijk aan de hand van dit artikel.  

 

Snel naar: 

 

1. Algemeen 

2. Beroepsspecifieke aanpassingen 

3. Keuzedelen 

4. Overige aanpassingen 

 

1. Algemeen 

 
De herziening kwalificatiestructuur heeft gevolgen voor de invulling van het examenplan.. De aanpassingen 

die in het kader van HKS gedaan zijn in het examenplan zijn in drie categorieën te verdelen: 

 

● Beroepsspecifieke aanpassingen 

● Keuzedelen 

● Overige aanpassingen 

 

2. Beroepsspecifieke aanpassingen 
Binnen het menu Pakketbeheer > Instellingen > Examenplan > Specifieke examenonderdelen is het 
mogelijk om kerntaken en werkprocessen uit de HKS database te halen.  

● Klik op Selecteer HKS 

● Zoek de juiste uitstroom 
● Klik op de regel met de juiste profielnaam 

 



 

 

 
● Na het opslaan worden de kerntaken zichtbaar. Deze zijn voorzien van de juiste codering.  

● Naast de kerntaken is het ook mogelijk om de werkprocessen weer te geven.  

 
● De ingelezen rubrieken kunnen op dezelfde wijze als het reguliere examenplan worden 

uitgebouwd en voorzien van rubrieken en exameneenheden.  
 

3. Keuzedelen 
Met de komst van HKS is het ook mogelijk om keuzedelen uit de S-BB database op te vragen en te koppelen 

aan het examenplan. De werking van keuzedelen zal worden uitgelegd. Binnen het menu Pakketbeheer > 

Instellingen > Examenplan kun je het menu keuzedelen vinden. Hier kan de examenstructuur van de 

keuzedelen worden aangemaakt.  

● Klik op bewerken 

 

● Klik op nieuw  

 

● Selecteer vervolgens een keuzedeel 

 

 



 

● Vul de velden in 

● Klik op opslaan 

 

Deze kerntaken kunnen op dezelfde manier worden uitgebouwd als de specifieke en generieke 

componenten van het examenplan. Er kunnen opleidingen aan gekoppeld worden. Hierdoor wordt het 

keuzedeel voor de student beschikbaar.  

 

De opbouw van het examenplan voor de HKS wordt op de volgende wijze aangepast: 

Beroepsspecifieke examenonderdelen 

- basisdeel-kerntaken 

- profieldeel-kerntaken 

Generieke examenonderdelen 

- rubrieken 

- examenonderdelen 

Keuzedeel  

- Keuzedeel-kerntaken 

 

Dit ziet er als volgt uit:  

 

Op de deelnemerkaart van de student ziet dat er als volgt uit: 

 



 

 

De keuze van de student wordt op dezelfde manier geregeld als de keuze van de keuze rubrieken. Per 

deelnemer kunnen er meerdere keuzes worden aangegeven. De beoordeling binnen de keuze vindt plaats 

op het niveau van de keuzeonderdelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4. Overige aanpassingen 
Op de opleidingskaart wordt de functionaliteit van HKS weergegeven.  

 

 

Het gevolg hiervan is dat er binnen de opleidingsstructuur kerntaken worden opgehaald uit de HKS.  

 

 

 

 


