
Soepel naar een nieuwe codering

Van 17 naar één register



Per 1 augustus 2015 gaan de wettelijke 

taken van de kenniscentra over naar 

één samenwerkingsorganisatie SBB. Dit 

betekent dat er een nieuw wettelijk kader 

ontstaat met nieuwe afspraken. Een 

gevolg hiervan is dat de registers van 17 

afzonderlijke kenniscentra, samengaan in 

één nieuw register dat SBB gaat beheren.  

Deze flyer laat zien hoe we de nummerwis-
sel aanpakken. De strategie is met alle 
ketenpartners besproken. 

Wat is een leerbedrijf? 
Een leerbedrijf is een organisatie, een 
bedrijf of een onderdeel daarvan, geaccre-
diteerd door SBB en herkenbaar aan een 
vestigingspunt. 

Met een onderdeel van een leerbedrijf 
wordt een op zichzelf staand onderdeel 
bedoeld waar sprake is van een zelfstan-
dig stagebeleid. Deze definitie sluit aan 
bij de taken die van belang zijn bij de uit-
oefening van de beroepspraktijkvorming 
(bpv) op het gebied van begeleiding en 
kwaliteitsbevordering. Elk leerbedrijf is 
herkenbaar aan een eigen unieke sleutel, 
de code leerbedrijf. Omdat we overgaan 
naar een nieuwe situatie, introduceren we 
ook een nieuwe sleutel om de leerbedrij-
ven te herkennen: de leerbedrijfID. 

Deze samenvoeging verbetert de uitwis-
seling tussen de verschillende ketenpart-
ners. De codering van leerbedrijven is één 
van de zaken die dringend aangepast moet 
worden. 

De code leerbedrijf vormt de sleutel van 
de informatie-uitwisseling. De huidige 
codering is te lang en te betekenisvol. 
Ook is ontdubbeling noodzakelijk omdat 
nu een bedrijf dat door verschillende ken-
niscentra erkend is, verschillende codes 
heeft. 

Soepele overgang  
Doelstelling van SBB is om de leerbedrij-
ven te ontdubbelen en ze een nieuwe, 
toekomstbestendige codering te geven. 
Alle partijen krijgen de kans om zich tijdig 
voor te bereiden op de nummerwissel. 
SBB werkt aan een soepele overgang die 
aansluit op de verschillende planningen 
van de ketenpartners. Zo voorkomen we 
de chaos die op 3 september 1967 ont-
stond in Zweden. Het land ging op die dag 
over van links naar recht rechts rijden. 
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Overgang naar een nieuw leerbedrijfID
Met het samentrekken van 17 registers in één register verwijde-
ren we bedrijven die dubbel voorkomen. Bedrijven die nu door 
meer kenniscentra erkend zijn, komen in verschillende verschij-
ningsvormen voor. In de nieuwe situatie is er maar één bestand 
en kunnen we dubbelingen verwijderen. 18 % van de leerbedrij-
ven is door meer dan één kenniscentrum erkend. Het totaal 
aantal unieke bedrijven is 230.000. 

Identieke bedrijven voor verschillende sectoren herkennen we 
op basis van postcode-huisnummer en overeenkomst naam. SBB 
voert de ontdubbeling grondig uit.Niet alle dubbelingen kunnen 
we verwijderen. Soms zijn er goede redenen om een bedrijf op te 
splitsen. Ook de naamgeving van bedrijven is een lastig punt. De 
statutaire naam kan afwijken van de handelsnaam. Voor een con-
tract is veelal de statutaire naam nodig terwijl voor de herken-
baarheid en de vindbaarheid de handelsnaam praktischer is. 

Meldpunt dataverbetering
Het bewaken van de kwaliteit van adressen is een continu pro-
ces. Het ontdubbelingsproces wordt grotendeels automatisch 
ingericht. Onjuiste keuzes zijn daarbij niet uit te sluiten. Via een 
webformulier kan een verkeerde registratie van gegevens worden 
gemeld. Dit meldpunt dataverbetering draagt bij aan de data-
kwaliteit. 

Overgangsscenario
Alle bedrijven die op Stagemarkt.nl staan, inclusief de historie, 
worden omgenummerd. Elke ketenpartner is zelf verantwoor-
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delijk voor het omzetten van de nummers en de gevolgen van de 
ontdubbeling. Van 1 augustus 2015 tot en met 1 augustus2016 
kunnen bedrijven op zowel het oude nummer (code leerbedrijf) 
als het nieuwe nummer (leerbedrijfID) de bpv-overeenkomst aan-
bieden. Code eerbedrijf en leerbedrijfID kunnen NAAST elkaar 
gebruikt worden. 

SBB richt het proces zo in dat de overgang soepel verloopt. 
Onderwijsinstellingen kunnen binnen het vastgestelde tijdframe 
in nauw overleg met DUO zelf kiezen wanneer zij overgaan op de 
leerbedrijfID. 

Hulpmiddelen
Onderwijsinstellingen kunnen de volgende hulpmiddelen  
gebruiken bij het omnummeren: 
• conversietabel 
• uitbreiding webservices met de leerbedrijfID
• aanpassing bpvo-accreditatie tool  

Tijdelijke code leerbedrijf na conversie
Ketenpartijen moeten tijdens de overgangsperiode de oude 
webservice kunnen gebruiken. Deze werkt alleen met de code 
leerbedrijf in de aanroep. Om ook nieuwe bedrijven te kunnen 
uitwisselen, maken we na de conversie voor nieuwe bedrijven een 
tijdelijke code leerbedrijf aan. Deze is opgebouwd volgens het for-
mat van een buitenlandse code. De leerbedrijfID is erin verwerkt. 

brinnummer SBB (04AR) + ‘B’ + leerbedrijfID 

‘Met het 
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ken van 17 
registers in 
één register 
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we bedrijven 
die dubbel 
voorkomen’

Deze code vervalt na de overgangsperiode 
(1-8-2016) als bij alle partijen de leerbe-
drijfID is ingevoerd. 

Verantwoording en meer informatie
Dit document is tot stand gekomen in 
nauwe samenwerking met alle betrokken 
ketenpartners namens onderwijs, leveran-
ciers, gebruikersverenigingen, saMBO-ICT, 
kenniscentra en DUO. 

Details staan in het document ‘Specifica-
ties omnummering en ontdubbeling code 
leerbedrijf ’, Ellen van Luenen, oktober 
2014. 

Dit document is terug te vinden op het 
platform van saMBO-ICT: groepen.sambo-
ict.nl) via de groep ‘Omnummering Code 
leerbedrijf en webservices SBB’. 



Naar een betekenisloze en compacte code 
Voor een nieuw leerbedrijfID passen we het volgende aan: 
• De lengte van de code brengen we terug naar 9 posities, in de 

range tussen 100000000 en 999999999. 
• We elimineren betekenisvolle onderdelen: geen brin-aandui-

ding, geen postcode, geen onderscheid tussen een Neder-
landse en buitenlandse code leerbedrijf, geen volgnummer. 

• We ontdubbelen bedrijven die nu met verschillende codes bij 
verschillende kenniscentra voorkomen.

Verschijningsvormen leerbedrijfsleutel 
Er zijn veel processen in de keten van het onderwijsveld die de 
sleutel van het leerbedrijf gebruiken. Een zorgvuldige en soepele 
overgang is dan ook noodzakelijk. 
• erkenningsaanvraag 
• opmaak bpv-overeenkomst
• verificatie-identificatie (webservice DUO, whitelabel  

webservice en accreditatietool) 
• kernregistratiepakket
• inzage in gebruik leerbedrijven (bezetting)
• subsidieverstrekking (stagefonds, regeling praktijkleren  

met RVO)
• uitwisseling DUO
• specifieke bpv-pakketten
• roc/BPV Monitor
• regeling OCW/wettekst 
• Stagemarkt.nl
• accountantsprotocol

Vragen?

Neem contact op met 

Ellen van Luenen (SBB):

e.vanluenen@s-bb.nl 

of 06 30 437 679
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Bedrijfsleven en beroepsonderwijs vormen de stichting Samen-

werking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Samen werken 

ze aan thema’s als kwalificatiestructuur, examens, beroeps-

praktijkvorming en opleidingsaanbod. Daarmee optimaliseert 

SBB de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Met als 

doel: voldoende en deskundige vakmensen.

Postbus 7259, 2701 AG  Zoetermeer
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