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Domeinen: nieuwe nummers, nieuwe afspraken   

 
De betekenis voor het erkennen en de goedkeuring van de bpvo's 
 
Vanaf het opleidingsjaar 2012/2013 kan er ingeschreven worden op een domein.  
De domeinen hebben een crebocode gekregen. De inschrijving op domeincode is alleen mogelijk voor BOL, 
niveau 2, 3 en 4. Voor het inschrijven op dossier en kwalificatie gelden geen beperkingen. BPV-
overeenkomsten die horen bij een BBL-student kunnen dus niet voorkomen met een crebo van een domein.   
 
Daarnaast is er nog iets veranderd. Alle dossiers hebben een nieuwe code gekregen. De domeinen zijn 
herkenbaar aan een nummer in de 79.000 reeks. En de dossiers zijn herkenbaar aan een nummer 
beginnend met 22.000 tot 22.999. Dit document geeft kort weer hoe de kenniscentra hun erkenningsbeleid 
op deze veranderingen hebben afgestemd.  

1.1. Een veelgestelde vraag is: erkennen kenniscentra vanaf heden leerbedrijven op domein- en 
dossiercode?  

Kenniscentra regelen de erkenning voor domein en dossier via afleiding vanuit de kwalificatie. Er is sprake 
van een impliciete erkenning. Kenniscentra erkennen leerbedrijven op kwalificatieniveau en van daaruit kan 
het dossier of domein worden herleid. Via deze methodiek kan een student bpv volgen tijdens de periode 
dat hij is ingeschreven op een domein of dossier.  
 
Erkennen op kwalificatie 
De afspraak die met de kenniscentra is gemaakt, is dat kenniscentra bedrijven blijven erkennen op 
kwalificatieniveau.  
"De beroepspraktijkvorming is bedoeld voor de kwalificering voor een beroep. Het beroep en de 
beroepscontext is daarbij het uitgangspunt. De erkenning van leerbedrijven dient daarom plaats te vinden 
vanuit het gezichtspunt van de kwalificatie. De erkenning wordt verleend voor één of meerdere kwalificaties 
of delen daarvan. Er vindt géén erkenning plaats op aggregatieniveau van het kwalificatiedossier of op 
opleidingsdomein. " 
  
Impliciet erkennen 
Bpv-overeenkomsten (bpvo) kunnen door de onderwijsinstelling opgemaakt worden op domein of 
kwalificatie-dossier niveau. De controle van deze bpv-overeenkomsten vindt plaats door DUO in BRON1, 
gebruikmakend van Stagemarkt. Aan de achterkant van Stagemarkt wordt geregeld dat de bedrijven 
impliciet erkend zijn voor het dossier en zelfs het domein.  
Dit gebeurt omdat de hiërarchische structuur van de kwalificaties (stam-tak-blad) in Stagemarkt bekend is, 
Een bpvo op een domein wordt dus goedgekeurd door BRON als het leerbedrijf op de bpvo erkend is voor 
minimaal één kwalificatie uit de onderliggende structuur.  
 
  

                                                 
1 BRON: Basis Register Onderwijs Nummer 
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Voorbeeld 
domein Dossier Kwalificatie erkenning leerbedrijf Z 
domein Bouw en Infra Dossier A Kwalificatie 1 Ja 

Kwalificatie 2 Ja 
Dossier B Kwalificatie 3 Nee 

Kwalificatie 4 Nee 
 Dossier C Kwalificatie 5 Ja 
  Kwalificatie 6 Nee 
domein ICT Dossier D Kwalificatie 7 Nee 

Dossier E Kwalificatie 8 Ja 
 
In bovenstaande situatie wordt een bpvo afgesloten bij leerbedrijf Z op domein Bouw en Infra goedgekeurd 
door BRON. Een bpvo op het domein ICT bij hetzelfde leerbedrijf is eveneens akkoord, omdat er in beide 
gevallen voor minimaal één onderliggende kwalificatie een erkenning aanwezig is bij het leerbedrijf. 
Echter, een bpvo afgesloten op dossier B bij leerbedrijf Z keurt BRON niet goed omdat het bedrijf niet 
erkend is voor onderliggende kwalificatie 3 en 4.  
 
Een bpvo afgesloten op dossier C bij leerbedrijf Z, keurt BRON goed omdat het leerbedrijf erkend is voor 
minimaal een onderliggende kwalificatie. Wanneer de student besluit om zich in te schrijven voor 
kwalificatie 6, is er sprake van een situatie die niet door BRON wordt goedgekeurd omdat leerbedrijf Z niet 
erkend is voor kwalificatie 6.  
 
De relaties tussen domein en kwalificatie en dossier en kwalificatie zijn bij de kenniscentra geregistreerd 
onder de term “equivalenten”. 

1.2. Invloed van het niveau van de student op de erkenning van het leerbedrijf  

Met ingang van de nieuwe dossiers in de 22.000 tot 22.999 reeks komen er crebo-codes voor waar 
verschillende niveaus onder hangen. Een kwalificatie daarentegen is altijd gekoppeld aan één niveau. Het 
niveau van de student wordt apart geregistreerd. De bpv-o controle in BRON staat los van het niveau van 
de student. Een niveau-4 student die is ingeschreven op een dossier met drie onderliggende niveaus kan in 
principe een bpv-overeenkomst afsluiten met een bedrijf dat erkend is voor een kwalificatie waar niveau 2 
aan hangt.  
 
Er vindt in BRON geen controle plaats of het niveau waarop het leerbedrijf is erkend aansluit op het niveau 
van de opleiding. Deze controle op voldoende kwalificerende bpv is een taak van de examencommissie bij 
diplomering. 
 
Ter illustratie:  
Een niveau 4 student heeft zich ingeschreven voor kok, dossier 22.177. De eerste paar maanden loopt hij 
stage bij een bedrijf dat uitsluitend erkend is voor de kwalificatie kok (90.760) met bijbehorende niveau 2.  
Ondanks dat het niveau verschilt wordt deze bpv door Bron goedgekeurd omdat het bedrijf dat erkend is 
voor kok ook impliciet erkend is voor het bovenliggende dossier.  

1.3. Waar worden de equivalenten gepubliceerd?  

Kwalificaties mbo 
In de loop der jaren van de ontwikkeling van de kwalificatiestructuur zijn er opleidingsvarianten ontstaan 
die voor uitvoering van de beroepspraktijkvorming onderling gelijkwaardig zijn. We noemen dit de crebo 
equivalenten. Men kan de gelijkwaardigheid van deze opleidingen voor de bpv opvragen via de site 
www.kwalificatiesmbo.nl --> structuur --> crebo.  

http://www.kwalificatiesmbo.nl/
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Via het invulveld op de site, wordt aan de hand van het crebonummer van een opleiding de verwante 
opleidingen getoond. Na een klik op de button 'Toon equivalent(en)' wordt een lijst getoond met 
opleidingen die bpv-gelijkwaardig zijn. Dit betekent dat een bpv-overeenkomst die is opgemaakt met het 
door u ingevulde crebonummer, goedgekeurd wordt voor alle leerbedrijven die erkend zijn voor de crebo's 
in de getoonde lijst. De bpv-overeenkomsten worden normaliter door BRON beoordeeld. Deze beoordeling 
gebeurt met dezelfde equivalenten-tabel. 
 
Stagemarkt white label 
Via Stagemarkt white label is het voor een administratie van een mbo-onderwijsinstelling mogelijk om 
vooraf de bpv-overeenkomsten te controleren. Dit gebeurt met dezelfde equivalenten-tabel als de controle 
via BRON. De BRON-controle wordt nagebootst. Het is een hulpmiddel bij het stagezoekproces en het 
ondersteunt het administratieve proces rondom de opmaak van de bpv-overeenkomst. 
Meer informatie: http://whitelabel.stagemarkt.nl/    
 

1.4. Wanneer is er sprake van kwalificerende bpv 

Er is sprake van kwalificerende bpv als de bpv past bij het diplomaprogramma. Dit houdt onlosmakelijk in 
dat er heldere afspraken met bedrijf en student gemaakt worden over de inhoud van de bpv.  
De examencommissie is het aanspreekpunt of de bpv kwalificerend is. Zij beoordeelt of de student, in 
kwalitatief en kwantitatief opzicht voldoende bpv-heeft gehad voor diplomering. Het feit dat een student 
onder verschillende crebo's (domein, dossier, kwalificatie) bpv kan uitvoeren, betekent een verzwaring van 
de taken van de examencommissie.  
 
 
Zoetermeer, 18 juni 2012 
SBB, Ellen van Luenen 

http://whitelabel.stagemarkt.nl/
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