
Stagemarkt.nl en de herziene kwalificatiestructuur

NAAR EEN COMPACTE EN OVERZICHTELIJKE REGISTRATIE VAN ERKENDE LEERBEDRIJVEN

Beroepspraktijkvorming 



Vanaf 1 augustus 2015 neemt de nieuwe samenwerkingsorgani-

satie beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB) de erkenningstaken 

over van de kenniscentra. Stagemarkt blijft de vertrouwde 

website waar studenten de stageplaatsen kunnen vinden. Dit 

instrument is zodanig ontwikkeld dat SBB is voorbereid op de 

komende herziening van de kwalificatiestructuur. In deze flyer 

leest u op wat voor manier SBB de erkenningen registreert in 

Stagemarkt en wat er daardoor voor u verandert in het zoeken 

naar stagebedrijven en de administratieve verwerking van de 

beroepspraktijkvormingsovereenkomsten.

Tweehonderddertigduizend. Zo veel erkende leerbedrijven krijgt 

SBB onder haar hoede. Om de registratie van al die bedrijven 

scherp in beeld te houden, gebruikt SBB alleen nog de nieuwe 

opleidingsnamen en crebonummers. Via een slimme koppeling 

‘onder water’ met de database van Stagemarkt.nl blijft de relatie 

tussen oud en nieuw echter wel behouden. Met welk facet van de 

beroepspraktijkvorming u ook bezig bent en welke oude of nieuwe 

zoekterm u ook gebruikt – u komt altijd uit op het nieuwste crebo- 

nummer, de overeenkomstige opleiding en een passend leerbedrijf.

Bestaande erkenningen
Alle erkenningen die de kenniscentra hebben afgegeven gaan 

over naar SBB en worden meteen omgezet naar de nieuwe oplei- 

dingsnamen en crebonummers. Meestal is dat eenvoudig omdat 

er honderd procent verwantschap bestaat tussen oud en nieuw. 

Is er minder verwantschap door clustering van kwalificaties, 

dan kiezen we het crebonummer waarmee de verwantschap het 

grootst is. De volledige omzettingstabel van oude naar nieuwe 

nummers vindt u op s-bb.nl/herziening-en-bpv. De  

tabel is tot stand gekomen in samenwerking met DUO, MBO 

Raad, CBS, de Onderwijsinspectie en het ministerie van OCW.

Nieuwe erkenningen
Vanaf 1 augustus 2015 kunnen scholen via s-bb.nl een bedrijf 

voordragen voor erkenning. SBB behandelt de aanvragen op basis 
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van de nieuwe crebonummers, maar de koppeling met de oude 

opleiding blijft onder water in stand. Het leerbedrijf dat wordt  

erkend voor een nieuw crebonummer mag ook studenten bege-

leiden die een opleiding volgen met een verwant oud nummer als 

dat er is. Het duurt dus nog enkele jaren voordat de oude crebo-

nummers volledig uit het opleidingsproces zijn verdwenen.

Zoeken naar leerbedrijven
Stagemarkt.nl is de website waar studenten een stageplaats 

of leerbaan zoeken. De student kan zoeken op zowel oude als 

nieuwe crebonummers en zowel oude als nieuwe opleidingsna-

men. Het resultaat is steeds hetzelfde: de student komt uit op de 

meest actuele opleidingsnamen en crebonummers.

Zoekt hij bijvoorbeeld op het oude crebonummer 94072 (front- 

officemanager), dan vindt Stagemarkt  leerbedrijven die zijn 

erkend voor het nieuwe nummer 25352 (leidinggevende travel & 

hospitality). 

Goed om te weten als uw student opmerkt dat het zoekresultaat 

er anders uitziet dan hij verwacht. U kunt uw student verzekeren 

dat de gevonden leerplaats ook erkend is voor frontofficemanager!

Goedkeuring van de bpv-overeenkomst
Voor elke stageplaats of leerbaan maakt u als school een bpv- 

overeenkomst, met onder andere het crebonummer en de naam 
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van het leerbedrijf. U stuurt de overeenkomst ter verificatie naar 

de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ook DUO gebruikt de 

koppeling onder water, waarbij oude crebonummers automatisch 

worden omgezet naar crebonummers van de herziene kwalifi-

catiestructuur. DUO kan dus ook blijven werken met de oude 

opleidingsnummers.

Keuzedelen
Een mbo-opleiding bestaat voortaan niet alleen uit de kwalifica-

tie, maar ook uit één of meerdere keuzedelen. Met het keuze-

deel kan de student zijn opleiding verbreden of verdiepen. Ook 

keuzedelen kunnen ingevuld worden met beroepspraktijkvor-

ming. Een student mag dit uitvoeren bij ieder erkend leerbedrijf. 

Vanaf 1 augustus 2016 kan u op een bpv-overeenkomst dus ook 

een keuzedeel vastleggen. Het overzicht van alle keuzedelen en 

codes vindt u op s-bb.nl. Als school hebt u dus veel vrijheid bij het 

vinden van een erkend leerbedrijf dat bij een keuzedeel past.

Entreeopleiding
Vanaf 1 augustus 2015 zorgt SBB dat alle erkende leerbedrijven 

voor niveau 1 een crebonummer krijgen van de bijbehorende 

entreekwalificatie. Het kwalificatiedossier ‘Entree’ heeft negen 

kwalificaties. Dat geldt zowel voor beroepsgerichte niveau 

1-opleidingen als voor de opleiding arbeidsmarkt gekwalificeerd 

assistent (AKA). Zoekt uw student op AKA, dan vindt hij alle 

leerbedrijven die voor de entreeopleiding zijn erkend. Ook hier 

De oude crebonummers (rechts) worden automatisch gekoppeld aan de nieuwe crebonummers (links).



werken we dus met nieuwe nummers.

Sectoroverstijgend
De herziene kwalificatiestructuur heeft 

twee nieuwe sectoroverstijgende dos-

siers: ‘Leidinggeven op basis van vakman-

schap’ en ‘Ondernemerschap op basis van 

vakmanschap’. Deze dossiers zijn de basis 

voor specialistenopleidingen (éénjarige 

kopopleidingen die aansluiten op vak-

opleidingen uit verschillende sectoren). 

Leerbedrijven uit alle sectoren kunnen 

voor deze sectoroverstijgende dossiers 

erkend worden. Na afronding van zijn  

vakopleiding kan een student deze kop-

opleiding volgen en beroepspraktijk-

vorming doen in een andere sector dan 

waarin hij zijn vakdiploma behaalde.  

Het leerbedrijf moet wel erkend zijn voor 

de sectoroverstijgende opleiding. Het 

aanvragen van een erkenning kan via 

www.s-bb.nl.

Meer weten?
Wilt u meer weten over beroepspraktijkvorming, Stagemarkt.nl en kwalificatie-

structuur? Op s-bb.nl kunt u veel informatie vinden over deze onderwerpen. Ook 

helpen onze Servicedeskmedewerkers u graag of brengen u in contact met de 

juiste persoon. Bel 088 338 00 00. Of stuur een bericht via servicedesk.s-bb.nl.

Daarnaast gaat ihks.nl verder in op de herziening van de kwalificatiestructuur.



Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken in SBB samen 

met als doel: 1) Studenten krijgen de beste praktijkoplei-

ding met uitzicht op een baan. 2) Bedrijven beschikken 

nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig 

hebben. SBB verbindt beroepsonderwijs en bedrijfs-

leven op sectoraal, regionaal en landelijk niveau.
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