
Certificaten in het mbo

Gebruikersoverleg SaMBO-SBB
Janneke Voltman, SBB (j.voltman@s-bb.nl)

Pierre Veelenturf, MBO Raad (p.veelenturf@mboraad.nl)



Steeds meer behoefte aan maatwerk in het mbo

Economische redenen: groeisectoren, krimpsectoren
Demografische redenen: regionale verschillen, afnemende instroom vmbo

Vaak is een mbo-diploma het doel, maar soms een mbo-certificaat of een mbo-verklaring, voor
• Initiële beroepsopleiding
• Bij-, op-, omscholing
• Weer enthousiasmeren van uitvallers, risicogroepen
• Overbruggen van afstand tot de arbeidsmarkt, nieuwkomers

Essentieel is:
- We hechten aan één (transparante) structuur
- Het civiel effect van diploma/certificaat moet

onomstreden zijn



Mbo-certificaten, wat is er mogelijk?

Algemeen
WEB art. 7.2.3: “Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden 
bepaald dat aan onderdelen van een kwalificatie of kwalificaties dan wel aan 
een keuzedeel of keuzedelen een certificaat is verbonden.”

Groene certificaten
Regeling certificaten groen onderwijs, “houdende het aanwijzen van onderdelen 
van een kwalificatie of kwalificaties waaraan een certificaat is verbonden.”

Keuzedelen
Regeling certificaten aantal keuzedelen beroepsonderwijs, 
“houdende vaststelling van een aantal keuzedelen 
waaraan mbo-certificaten verbonden kunnen worden.”

Diplomaregister
Alleen erkende mbo-certificaten naar DUO



Groene certificaten

Wat?
Op grond van wettelijke beroepsvereisten LNV: gewasbescherming, dierverzorging, voortplanting

Voorwaarden?
Vakdepartement verklaart:
a) de vereisten zijn voorwaardelijk voor het diploma
b) ze zijn op de juiste manier verwerkt

Waar?
Wel genoemd (‘vinkje’) maar niet afzonderlijk te vinden
C-code



Certificaten voor keuzedelen

Wat?
Bestaande of nieuwe keuzedelen die ook waardevol zijn voor scholing van werkenden 
en werkzoekenden

Voorwaarden?
Zelfstandige arbeidsmarktrelevantie
Gevalideerd door sectorkamer

Waar?
Geheel keuzedeel
K-code
s-bb.nl/certificaten



Certificaten voor onderdelen van kwalificaties

Wat?
Beroepsgerichte onderdelen van kwalificaties die ook waardevol zijn voor scholing van 
werkenden en werkzoekenden

Voorwaarden?
Zelfstandige arbeidsmarktrelevantie
Gevalideerd door sectorkamer

Nu nog 15 pilots, straks methodiek

Waar?
Als afzonderlijk onderdeel te vinden
C-code
s-bb.nl/pilots-mbo-certificaten



Registreren van certificaten

Er zijn dus drie mogelijkheden:
• Keuzedeel is certificaat
• Certificaat van “groene” Crebo
• Certificaten voor onderdelen van kwalificaties



Voorstel om certificaten te registreren

• Er komt een nieuw “OVO” vorm: ODT
• Net als OVO alleen te gebruiken na aanvraag diploma-erkenning derde leerweg



Voorwaardelijk: aanvraag diploma-erkenning

• Aanvraagprocedure diploma-erkenning derde leerweg voor bekostigde en niet-bekostigde 
instellingen, Ministerie van OCW: duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs

• Aanvragen binnen het bestaande aanbod (verkort traject)
• Aanvragen buiten het bestaande aanbod

https://duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/niet-bekostigd-onderwijs/diploma-erkenning-aanvragen.jsp



Keuzedeel is certificaat

• Elk certificaat heeft K-nummer. Wil je een iemand inschrijven voor alleen een 
certificaat dan ga je de volgende procedure langs:

Procedure bepalen certificaat Voorbeeld

Kies het certificaatnummer K0717 Agile game productie

Zoek een crebo waaraan dit keuzedeel is gekoppeld 25187 Applicatie- en mediaontwikkelaar

Aanvragen diplomaerkenning derde leerweg Diploma erkenning aanvragen 25187



Keuzedeel is certificaat

• Aanleveren identificatie persoon aan DUO
Deze procedure is gelijk aan alle anderen

• Aanleveren inschrijfgegevens aan DUO
Maak een inschrijving met daarbij een inschrijfperiode met een crebonummer
horend bij certificaat (in ons voorbeeld 25187 Applicatie- en mediaontwikkelaar)
Vul bij leertraject ODT in
Vul bij indicatieBekostigbaar N in
(Vermeld dit direct bij OOK)

• Aanleveren resultaatgegevens aan DUO
SoortResultaat is keuzedeel
Lever keuzedeel aan (in ons voorbeeld K0717 Agile game productie)
Zet certificaat op J



Certificaat van groen crebo

• Elk certificaat heeft C-nummer. Wil je een iemand inschrijven voor alleen een 
certificaat dan ga je de volgende procedure langs:

Procedure bepalen certificaat Voorbeeld

Kies het certificaatnummer C0013 (Mollen- en woelrattenbestrijding)

Zoek een crebo waaraan dit keuzedeel is gekoppeld 25535 Vakexpert veehouderij

Aanvragen diplomaerkenning derde leerweg Diploma erkenning aanvragen 25535



Certificaat van groen crebo

• Aanleveren identificatie persoon aan DUO
Deze procedure is gelijk aan alle anderen

• Aanleveren inschrijfgegevens aan DUO
Maak een inschrijving met daarbij een inschrijfperiode met een crebonummer
horend bij certificaat (in ons voorbeeld 25535 Vakexpert veehouderij)
Vul bij leertraject ODT in
Vul bij indicatieBekostigbaar N in
(Vermeld dit direct bij OOK)

• Aanleveren resultaatgegevens aan DUO

SoortResultaat is AMvB-onderdeel
Lever codeAMvBonderdeel aan (in ons voorbeeld C0013 Mollen- en 
woelrattenbestrijding)
Zet certificaat op J



Certificaten voor onderdelen van kwalificaties

• Liefst gelijk aan Groen certificaat

• Lijst met C-nummers gelijk aan keuzedelen


