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Keuzetabel normgroep Connector Ability 

 

Vereist opleidings-

/denkniveau o.b.v. 

functieprofiel 

Huidige NL 

opleidings-

niveaus∗∗∗∗ 

Normgroep Beschrijving Europees Kwalificatiekader (EKK) 

MBO1 

 

VMBO BBL  

Niveau 1 

• Assistentniveau. 

• Werken onder rechtstreeks toezicht in een gestructureerde context.  

• Uitvoeren van eenvoudige taken. 

MBO2 

 

VMBO BBL 

 

Niveau 2 

• Uitvoerend niveau. 

• Werken onder toezicht met enige zelfstandigheid.  

• Uitvoeren van taken en oplossen van routineproblemen met behulp van eenvoudige regels en 

hulpmiddelen. 

LBO 

MBO3 

 

VMBO KBL 

VMBO GL 

VMBO TL 

(V)MBO 

Niveau 3 

• Zelfstandig niveau. 

• Verantwoordelijkheid op zich nemen door de voltooiing van taken op werkgebied.  

• Bij het oplossen van problemen het eigen gedrag aanpassen aan de omstandigheden.  

• Uitvoeren van taken en oplossen van problemen door zelf basismethodes, hulpmiddelen, 

materialen en informatie te kiezen en toe te passen. 

MBO 

 

 

MBO4 

 

VMBO KBL 

VMBO GL 

VMBO TL 

 

MBO4 Niveau 4 

• Zelfstandig niveau. 

• Zichzelf managen binnen de richtsnoeren van werkcontexten die gewoonlijk voorspelbaar zijn, 

maar kunnen veranderen.  

• Toezicht uitoefenen op routinewerk van anderen en een zekere mate van verantwoordelijkheid op 

zich nemen voor de evaluatie en verbetering van werkactiviteiten. 

• Oplossen van specifieke problemen (o.b.v. feiten- en theoretische kennis). 
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Vereist opleidings-

/denkniveau o.b.v. 

functieprofiel 

Huidige NL 

opleidings-

niveaus 

Normgroep Beschrijving Europees Kwalificatiekader (EKK) 

Bachelor 

 

 

Niveau 5 

• Managen en toezicht uitoefenen in werkcontexten waarin zich onvoorspelbare veranderingen 

voordoen. 

• Prestaties van zichzelf en anderen kritisch bekijken en verbeteren. 

• Uitwerken van creatieve oplossingen voor abstracte problemen. 

HBO 

 

Bachelor 

(BA) 

Niveau 6 

• Managen van complexe technische of beroepsactiviteiten of –projecten; de verantwoordelijkheid op 

zich nemen om in onvoorspelbare werkcontexten beslissingen te nemen. 

• De verantwoordelijkheid op zich nemen om de professionele ontwikkeling van personen en 

groepen te managen. 

• Oplossen van complexe en onvoorspelbare problemen in een gespecialiseerd werkgebied. 

WO Master 

 

Master 

(MA) 

Niveau 7 

• Managen en transformeren van complexe en onvoorspelbare werkcontexten die nieuwe 

strategische benaderingen vereisen. 

• De verantwoordelijkheid op zich nemen om bij te dragen tot professionele kennis en manieren van 

werken en/of om strategische prestaties van teams kritisch te bekijken. 

• Nieuwe kennis en procedures ontwikkelen en kennis uit verschillende vakgebieden integreren voor 

het oplossen van problemen voor onderzoek en innovatie. 

 

                                                        

∗ VMBO BBL = VMBO Basisberoepsgerichte leerweg; VMBO KBL = VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg;  

VMBO GL = VMBO Gemengde leerweg; VMBO TL = VMBO Theoretische leerweg. 

 


