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Presentatie issues 

» Domeinen en erkennings systematiek 
van de kenniscentra 

» Gevolgen domeinen bij BPV registratie 
» Crebo – versies / equivalenten / 

domeinen 



Erkenningssystematiek 

Uitgangspunt van kenniscentra bij 
erkennen 

 

 erkennen op kwalificatie niveau 
en impliciet erkennen op 

bovenliggend niveau 



Erkenningen Kenniscentra 

Erkenningssystematiek 

Stage op domeinniveau 
is erkend als leerbedrijf 
erkend is voor één van 

de onderliggende 
kwalificaties 

niet erkend omdat er 
geen onderliggende 

kwalificaties zijn 
 

Stage op kwalificatie- 
dossierniveau is  

erkend als leerbedrijf 
erkend is voor één van de 

onderliggende 
kwalificaties 

niet erkend omdat er 
geen onderliggende 

kwalificaties zijn 



Domeinstages 

» BRON is nu nog zo ingericht dat BPV 
periode los staat van inschrijfperiode 
 

» Gevolg: BPV opleiding kan uit de pas 
gaan lopen met opleiding van 
inschrijving 
 



Niveau verschil 

» 1e jaars deelnemers op bijv. niveau 4 
maken in sommige gevallen gebruik van 
een leerplaats op lager niveau (een kok 
met opl. niveau 4 gebruikt een stage 
adres van niveau 2) 

» Gevolg: Mismatch bij accreditatiecheck 
» Voorstel: Plaats in deze gevallen de 

juiste (stage)crebo bij de BPV 



Domeinstages 

Verzoek van bedrijfsleven aan onderwijs-
instellingen bij invoer domeinen is: 

 
» 1. Registreer opleiding op BPVO zo dicht 

mogelijk bij de opleidingswerkelijkheid 
» 2. Houd rekening met het niveau 

waarvoor leerbedrijven geaccrediteerd 
zijn bij matching. 



Domeinstages 

Domein of 
kwalificatiedossier 

inschrijving 

Totale opleidingsperiode 

Kwalificatie inschrijving 

BPVO 

BPVO BPVO 

diplom
a 

Examen 
commissie 

check 



Crebo versies 

» Crebo systematiek impliceert het werken 
met cohorten 

» Kenniscentra zijn op zoek gegaan naar 
de rode draad tussen kwalificaties 

» Kenniscentra gebruiken die rode draad 
om “oude” opleidingen en nieuwe te 
verbinden en erkenningen over te nemen 
 



Crebo versies 

» Kenniscentra hebben een equivalenten 
tabel samengesteld. 

» Deze tabel wordt gebruikt om te bepalen 
of een deelnemer bij een erkend 
leerbedrijf stage loopt 

» Hierin is zowel de domeinstructuur 
opgenomen als de “oude” cohorten en 
eindterm opleidingen 



Hoe werken equivalenten 

BPVO 
 

Crebo: 
10909 

crebo gelijkwaardige crebo's waarvoor leerbedrijf is erkend
10909 90432;90434;94891;94892
94890 94891;94892
79011 90550;93270;93280;94810;94850;95081;95082;95091;95092;95280;952

91;95292;95293;95294;95300
22171 93270;93280;94810
10383 94071;94072
10384 94100
10385 95431
10386 90301;90302
10387 94161;95102
10388 90303
10389 95101
10391 93240;94120
10392 90621
10394 94153

Als leerbedrijf 
erkend is voor 

94892 dan krijgt de 
BPVO met crebo 
10909 de status 

ERKEND 



Equivalenten op de site 
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