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Inhoud niet diploma gericht onderwijs 

1. Keuzedelen
2. Certificaten voor keuzedelen
3. Certificaten voor delen van kwalificatie
4. Branchecertificaten 
5. Praktijkverklaring (onderdeel praktijkleren)
6. MBO-verklaring
7. STAP



Vooraf

• We beschrijven van 1 t/m 5 situatie dat 
ze “los” gegeven worden. Het zijn dan 
delen van een opleiding

• 6 geeft aan wat je moet doen bij MBO-
verklaring. 

• 7 wat kan je bij STAP doen met 1 t/m 5



Keuzedelen

• Met het keuzedeel kan de student zich verbreden 
of verdiepen. Met keuzedelen sluit het onderwijs 
aan op actuele ontwikkelingen in de regio of 
sector.

• Ca 1200 keuzedelen 
• Code K1234 



Keuzedelen

• Inschrijven op ODT
• Licentie aanvragen voor de crebo waar keuzedeel 

aan gekoppeld is
• Inschrijving aanleveren aan ROD met crebo van 

de licentie
• Resultaat aanleveren aan ROD 



Certificaten voor keuzedelen

• Met het keuzedeel kan de student zich verbreden of 
verdiepen. Met keuzedelen sluit het onderwijs aan op 
actuele ontwikkelingen in de regio of sector

• Aan een keuzedeel kan een certificaat verbonden 
worden. De aanvraag voor het verbinden van een 
certificaat aan een keuzedeel is een separate 
procedure bij SBB

• Ca 200 (van de 1200) keuzedelen zijn certificaten
• Code K1234 



Certificaten voor keuzedelen

• Inschrijven op ODT
• Licentie aanvragen voor de crebo waar keuzedeel 

aan gekoppeld is.
• Inschrijving aanleveren aan ROD met crebo van 

licentie
• Resultaat aanleveren aan ROD, aangeven dat 

certificaat is uitgereikt



Certificaten voor delen van kwalificatie 
(beroepsgerichte certificaten)
• Mbo-certificaten zijn kleine opleidingseenheden waarbij 

een werkende of werkzoekende zich kan om- en 
bijscholen. Mbo-certificaten hebben 
arbeidsmarktrelevantie en worden vastgesteld door de 
minister van OCW.

• Ca 55 Certificaten voor delen van kwalificatie
• Code C1234 



Certificaten voor delen van kwalificatie
(beroepsgerichte certificaten)
• Inschrijven op ODT
• Licentie aanvragen voor de crebo waar certificaat 

onderdeel van uitmaakt
• Inschrijving aanleveren aan ROD met crebo van 

de licentie
• Resultaat aanleveren aan ROD, aangeven dat 

certificaat is uitgereikt



Branchecertificaten

• Er zijn diverse soorten branchecertificaten
• Voorwaarde per branche verschillend
• Vallen niet binnen de kwalificatiestructuur MBO
• Branchecertificaten kunnen onderdeel van 

praktijkleren (praktijkleerroute op maat) zijn.



Branchecertificaten

• Voorwaarde per branche verschillend of school 
hem mag uitreiken

• Niet leveren aan ROD
• Hebben dus GEEN C1234 code



Praktijkverklaring ( onderdeel van praktijkleerroute op maat)

• De praktijkleerroute op maat (Praktijkleren) met de 
praktijkverklaring is bedoeld voor werkenden en 
werkzoekenden zonder startkwalificatie voor wie een mbo-
diploma of -certificaat vooralsnog niet haalbaar is. Deze 
praktijkleerroute kan een opstap zijn naar een baan en/of 
een stimulans om verder te leren in het mbo.

• Een praktijkverklaring is een document dat een instelling 
kan gebruiken bij het afsluiten van (een deel van) de 
beroepspraktijkvorming. In een praktijkverklaring geeft een 
praktijkopleider aan welke werkprocessen de student in het 
leerbedrijf heeft leren uitvoeren



Praktijkverklaring ( onderdeel praktijkleren)

• Inschrijven op ODT
• Licentie aanvragen voor de crebo waarvoor de 

praktijk plaatsvindt
• Inschrijving aanleveren aan ROD met crebo
• Gegevens over BPV aanleveren aan ROD
• Praktijkverklaring zelf wordt niet geleverd aan 

ROD



MBO-verklaring
• Studenten volgen dan in de derde leerweg een van te voren 

afgesproken deel van een mbo-opleiding met in ieder geval 
beroepspraktijkvorming. Ze krijgen daarvoor een praktijkverklaring (als 
onderdeel van de mbo-verklaring). Deze leerroute is bedoeld voor 
werkenden en werkzoekenden zonder startkwalificatie die (nu nog) niet 
in staat zijn een mbo diploma of mbo-certificaat te behalen

• In de MBO-verklaring worden de resultaten opgenomen die de student 
wél heeft behaald

• ‘Overige resultaten’ is de ruimte om andere resultaten van de student 
op te nemen die betekenisvol kunnen zijn voor werkgevers dan wel 
voor een andere onderwijsinstelling

• Onder 23 jaar zonder startkwalificatie verplicht, als er geen diploma of 
certificaat wordt uitgegeven.



MBO-verklaring

• Inschrijven op ODT
• De MBO-verklaring wordt niet aan ROD geleverd
• De praktijkverklaring is ook een onderdeel van de 

MBO-verklaring, wordt NIET aan ROD geleverd.
• LET OP: Als student een certificaat haalt mag 

deze niet in de MBO-verklaring worden 
opgenomen.

• Mocht er een keuzedeel of een certificaat zijn 
behaald, moet deze wel geleverd worden aan 
ROD.



STAP
• Op 1 januari 2022 wordt het STAP-budget geïntroduceerd. 

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie. Om goed 
inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk 
dat mensen zich blijven ontwikkelen. Met het STAP-budget 
kunnen burgers regie nemen om hun positie op de 
arbeidsmarkt te verbeteren.

• Het uitgangspunt is dat je met het STAP-budget kunt 
kiezen uit een breed scala aan opleidingen en andere 
scholingsactiviteiten die je kunnen helpen om jezelf te 
versterken in je werk en op de arbeidsmarkt. 



STAP
• Het behalen van een MBO/HBO/WO-diploma;
• Het doen van een vakopleiding;
• Trainingen bijvoorbeeld op het gebied van professionele 

ontwikkeling;
• Een EVC-traject (waarmee je een erkend 

ervaringscertificaat kunt behalen en versneld een diploma 
kunt behalen).



STAP
• De mogelijke scholingsactiviteiten zijn van aanbieders die 

zijn opgenomen in het scholingsregister van DUO, en 
hebben één van de vijf erkenningen:

• OCW-erkend (MBO, HBO en WO – bekostigd en 
contractonderwijs)

• NRTO-keurmerk
• NLQF ingeschaalde kwalificatie uit het NCP-register
• Erkend door Nationaal Kenniscentrum EVC
• Erkend door een sector- of brancheorganisatie



STAP
• OCW-erkend (MBO, HBO en WO – bekostigd en 

contractonderwijs)
a) Keuzedelen
b) Certificaten voor keuzedelen
c) Certificaten voor delen van kwalificatie
d) Branchecertificaten 
e) Praktijkverklaring (onderdeel praktijkleren)
f) Willekeurig onderdeel van crebo opleiding
g) Diploma traject 



STAP
• Voor alle opleidingen a t/m g*

geldt dat ze in RIO moeten 
komen te staan

• a t/m c en voor g blijft gelden dat 
je ook aan ROD moet leveren.

* Opleiding betekent hier ook “een onderdeel van 
een crebo opleiding” wordt dus niet perse crebo
opleiding mee bedoeld. 
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