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Vraag Maarten Wevers – Aeres 
 
Op 21 januari 2021 zijn bij publicatie in de staatscourant 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-4181.html) kwalificatiedossiers 
opnieuw vastgesteld. Hierbij is geregeld dat de oude dossiers gelijktijdig komen te 
vervallen op het moment dat de nieuwe dossiers in werking treden, namelijk 1-8-2021 
(Artikel IV). Instellingen en leveranciers hebben hiermee op papier ruim de tijd om 
systemen om te zetten, zodat studenten per ingang van het nieuwe schooljaar kunnen 
starten in het nieuwe crebo. Echter is een terugkerend probleem, dat de werving al gestart 
is voordat de nieuwe crebo’s bekend zijn. De bijgestelde kwalificatiedossiers zijn al wel 
bekend bij de scholen, deze zijn immers marktsegment en sectorkamer gepasseerd. Er is 
echter nog geen nieuw crebo bekend, waardoor het niet mogelijk is om nieuwe 
inschrijvingen al direct op het juiste crebo te zetten. De werving start immers al in het 
najaar, een jaar vooruitlopend op de start van de opleiding. Hierdoor zijn er nu al 
inschrijvingen gedaan op het oude crebo (welke komt te vervallen per 1-8-2021). 
Bovendien werkt het bij andere ketenpartners zoals SIS-bouwers of examenleveranciers 
vaak zo, dat er pas gestart wordt met bijstelling van hun producten na definitieve 
vaststelling door de Minister.  
 
In een normaal jaar zou dit al de nodige extra druk op leveren. Immers, inschrijvingen die 
nu al gedaan zijn op de ‘oude’ crebo’s moeten worden omgezet naar de nieuwe crebo’s, die 
21 januari bekend zijn gemaakt. Ook moet er een nieuwe opleidingskaart komen, inclusief 
een nieuw examenplan. Dat laatste kan uiteraard pas als de examenleverancier een 
bijgesteld examenplan heeft opgeleverd. Bovendien worden de taxonomieën op vaste 
momenten door de SIS-leverancier bijgewerkt,  waardoor het nog even kan duren voor de 
nieuwe crebo’s zichtbaar worden.  
 
Antwoord: 
Dit is nagevraagd. O.a. bij de MBO Raad. 
En het proces rondom de crebo’s is vastgelegd in wetgeving en wordt gepubliceerd in de 
Staatscourant. 
Daar hebben wij als DUO weinig invloed op. Dat ligt volledig bij OCW. 
 
 
Vraag:  Moet Crebo nummer 232185 niet 232285 zijn? 
 
Antwoord: Ik kan op internet en bij SBB niets vinden over een nieuwe crebo 23285 
Wel dat per aug 2019 23185 is ingegaan. Misschien kijk ik niet goed. 
Staatscourant 2019, 46573 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen 
(officielebekendmakingen.nl) 
 
 
Vraag: Er is een probleem in de BRON mbo uitwisseling ontstaan doordat nieuwe 
certificaten voor keuzedelen 
en beroepsgerichte onderdelen die zijn ingegaan per augustus 2020 en niet in RIO/de DUO 
tabellen staan. 
 
Het is begin juli in de staatcourant gepubliceerd. Staatscourant 2020, 37676 | Overheid.nl 
> Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) 
 
Dit is voor instellingen heel vervelend en lastig, als ze een certificaat leveren aan BRON 
wordt deze afgekeurd. 
Het opnieuw leveren (als de certificaten in RIO staan) kan ook problemen geven, dit is 
wellicht niet mogelijk of alleen met  
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behulp van de leverancier van hun administratieprogramma. Dit kost waarschijnlijk extra 
geld en zeker extra tijd voor mbo instellingen. Kunnen de certificaten z.s.m. worden 
vastgelegd? 
 
Antwoord: Dit is inmiddels gebeurd 
 
 
Vraag Johan Oudejans – Horizon 
In de Verzuimapplicatie worden naast de contactgegevens van de docent niet  
contactgegevens van de betreffende student worden meegeleverd. Wordt hier in de 
toekomst wel in voorzien vanuit DUO/Verzuimloket? Of is hier al in voorzien en zal hier 
vanuit Eduarte nog op moeten worden ‘aangesloten’? 
 
Antwoord: de leerlinggegevens (indien gevuld) worden door DUO gewoon meegeleverd. 
 
 
 
 


