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De informatie op het model certificaat 
 
De  Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) biedt momenteel de mogelijkheid (artikel 7.2.3) 
dat de Minister bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur (amvb) een certificaat 
verbindt aan onderdelen van een kwalificatie of kwalificaties. Van deze mogelijkheid heeft tot op 
heden alleen de minister van EZ gebruik gemaakt: met de Regeling certificaten groen 
beroepsonderwijs heeft de minister van EZ geregeld dat er aan genoemde onderdelen van 
kwalificaties een certificaat is verbonden en tevens welke informatie er op een certificaat 
vermeld dient te worden door instellingen.  
 
Bij de herziene kwalificatiestructuur worden keuzedelen ingevoerd. In de hiertoe benodigde 
wijziging van de WEB wordt ook opgenomen dat de Minister bij of krachtens een amvb een 
certificaat kan verbinden aan een keuzedeel.  
Er geldt een apart model voor bovengenoemde twee soorten certificaten: 

1. Model voor certificaat verbonden aan een onderdeel van een kwalificatie (één model 
voor het gehele mbo-onderwijs) 

2. Model voor certificaat verbonden aan een keuzedeel  
 
Ad 1 Model voor certificaat verbonden aan een onderdeel van een kwalificatie 
De regels in bijlage 1, behorende bij artikel 2 van de huidige regeling certificaten groen 
beroepsonderwijs, blijven van toepassing. Met de volgende wijzigingen en aanvullende 
informatie. In bijlage 1 van dit document is het nieuwe ontwerp van het model certificaat 
verbonden aan een onderdeel van een kwalificatie opgenomen. 
 
Veldnaam Definitie 
Certificeerbare eenheid Komt als term te vervallen. Wordt vervangen door “onderdeel” 

afkomstig van de zinsnede “onderdeel van een kwalificatie of 
kwalificaties waaraan bij AMvB een certificaat aan is verbonden” 

Onderdeel De te hanteren benaming voor een “onderdeel van een kwalificatie 
of kwalificaties waaraan bij AMvB een certificaat aan is verbonden” 
is de benaming zoals vermeld in artikel 1 van de nog op te stellen 
Regeling certificaten beroepsonderwijs 
 
Aandachtspunt: er moet dan een lijst komen zoals met overzicht van 
alle onderdelen van een kwalificatie of kwalificaties waaraan een 
certificaat is verbonden. Incl exacte benaming 
 

 

 
Ad 2 Model voor certificaat verbonden aan een keuzedeel 
De regels in bijlage 1, behorende bij artikel 2 van de huidige regeling certificaten groen 
beroepsonderwijs, blijven van toepassing. Met de volgende wijzigingen en aanvullende 
informatie. In bijlage 2 van dit document is het nieuwe ontwerp van het model certificaat 
verbonden aan een keuzedeel opgenomen. 
 
Veldnaam Definitie 
Certificeerbare eenheid, 
kwalificatie, 
kwalificatiedossier, 
Crebocode, niveau 

Komen te vervallen. 
 
In plaats daarvan komen de volgende twee velden: 

Naam (keuzedeel) De te hanteren benaming voor een ‘keuzedeel waar bij AMvB een 
certificaat aan is verbonden’ is de benaming van het keuzedeel 
zoals vermeld in artikel 1 van de nog op te stellen Regeling 
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certificaten beroepsonderwijs 

 
Aandachtspunt: er moet dan een lijst komen zoals met overzicht van 
alle keuzedelen waaraan een certificaat is verbonden. Incl exacte 
benaming zoals ook vermeld in het Centraal register 
beroepsonderwijs (hierna: Crebo), conform artikel 7.1.2, eerste lid, 
van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: de WEB).  
 

Code (keuzedeel) Als code dient te worden vermeld de in Crebo opgenomen 
(identificatie)code van het betreffende keuzedeel. 

 
 
Nadere toelichting bij wettelijke beroepsvereisten 
In de huidige regeling certificaten groen beroepsonderwijs staat de volgende regel voor het 
invullen van het model certificaat.  
 
Wettelijke beroepsvereisten 
Indien op grond van een andere (wettelijke) regeling dan de WEB een tekstpassage over wettelijke 
beroepsvereisten vermeld dient te worden op het certificaat, dan is de instelling verplicht om de 
desbetreffende informatie op het certificaat te vermelden. 
 
De regel blijft overeenkomstig van toepassing op het nieuwe model certificaat verbonden aan 
een onderdeel van een kwalificatie en het model certificaat verbonden aan keuzedeel. Met dien 
verstande dat het hier gaat om “eventuele” wettelijke beroepsvereisten. 
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Bijlage 1:  
Model voor certificaat  verbonden aan onderdeel van 
kwalificatie 
 

CERTIFICAAT 
Middelbaar beroepsonderwijs 

 
 Onderdeel: …………………………….   (Crebocode ……  ) 
 Van de kwalificatie: …………………..    (Crebocode ……  )  

 
De ondergetekenden verklaren dat 

…………………………………………………… 

geboren ……………………  te ……………. 

 

aan …………………………….. 

 

 

het examen, waarmee wordt aangetoond dat kennis, inzicht en vaardigheden en 

beroepshoudingen van het bovengenoemde onderdeel eigen zijn gemaakt, met goed gevolg 

heeft afgelegd 
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Bijlage 2:  
Model voor certificaat verbonden aan keuzedeel 
 

 
CERTIFICAAT 

Middelbaar beroepsonderwijs 

 
 
Keuzedeel: …………………………..           (Code: ……….) 
 
 

 

De ondergetekenden verklaren dat 

…………………………………………………… 

geboren ……………………  te ……………. 

 

aan …………………………….. 

 
 
het examen, waarmee wordt aangetoond dat kennis, inzicht en vaardigheden en 
beroepshoudingen verbonden aan bovengenoemde keuzedeel eigen zijn gemaakt, met goed 
gevolg heeft afgelegd 
 

 

 
 


