Vragen en antwoorden over vaststelling en inwerkingtreding van kwalificatiedossiers
Versie april 2020. OCW, DUO, SBB, MBO Raad, NRTO
Op 16 maart 2020 is door OCW en SBB afgesproken dat nieuwe en geactualiseerde kwalificaties en
kwalificatiedossiers op maximaal twee momenten per jaar vastgesteld kunnen worden door de minister van
OCW. Dat hebben alle betrokken partijen samen afgesproken. Op die manier heeft iedereen voldoende tijd
voor de voorbereiding van een mbo-opleiding.
De meeste mbo-opleidingen starten op 1 augustus. In reguliere situaties gaan we uit van de volgende data:
Vóór 1 juli:
Publicatie door SBB van de conceptlijst van op te leveren kwalificaties, die beoogd zijn om
per 1 augustus van het volgende kalenderjaar in werking te treden. Plus nieuwsbericht.
Eind september: Aanbieding door SBB van kwalificaties voor vaststelling door de minister van OCW.
Nieuwsbericht door SBB. Voorpublicatie van conceptversies op kwalificaties.s-bb.nl.
Oktober:
Vaststelling kwalificaties door de minister van OCW. Vóór 1 november publicatie in de
Staatscourant. Start aanmelding en inschrijving studenten. Licentieaanvraag nietbekostigde instellingen. Nieuwsbericht door SBB en nieuwsbrief OCW.
1 augustus:
Datum inwerkingtreding kwalificaties en vervaldatum oude kwalificatie.
Bij uitzondering is vaststelling in maart mogelijk. De kwalificatie treedt dan in werking op 1 januari van het
jaar daarop. De oude kwalificatie vervalt in dat geval (ook) per 1 augustus.

Als gevolg van het coronavirus is het voor vakexperts uit onderwijs en bedrijfsleven momenteel alle hens
aan dek om de crisis het hoofd te bieden. De actualisering van kwalificatiedossiers kan daardoor vertraging
oplopen. Er is daarom afgesproken dat we met de hierboven beschreven werkwijze starten in 2021, voor
kwalificaties die in werking moeten treden per 1 augustus 2022. Alleen in 2020 biedt SBB dus nieuwe of
gewijzigde kwalificatiedossiers nog in december voor vaststelling aan. Als de minister de dossiers vaststelt
in januari 2021, treden ze in werking per 1 augustus 2021.
1. Waar kan ik vinden welke kwalificaties worden ontwikkeld of geactualiseerd?
Deze informatie is te vinden in het statusoverzicht producten kwalificatiestructuur op de website van
SBB (s-bb.nl/status-kwalificatiestructuur). Het overzicht geeft per sector aan welke kwalificatiedossiers
en keuzedelen nieuw in ontwikkeling zijn of geactualiseerd worden en nog door de minister moeten
worden vastgesteld. SBB vernieuwt deze informatie regelmatig.
Ook de digitale nieuwsbrief ‘Berichten over de kwalificatiestructuur’ bevat periodieke informatie over te
actualiseren en vastgestelde kwalificaties. Abonneren kan via s-bb.nl/nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrief
komt in ieder geval uit nadat kwalificaties voor vaststelling zijn aangeboden én nadat de vastgestelde
kwalificaties zijn gepubliceerd in de Staatscourant.
Het ministerie van OCW publiceert de vaststellingsregeling van kwalificatiedossiers en kwalificaties ook
in de digitale Nieuwsbrief middelbaar beroepsonderwijs. Abonneren kan via Rijksoverheid.nl.
2. Hoe moet een onderwijsinstelling het voornemen melden van het starten of stoppen van
een opleiding?
Mbo-instellingen moeten het voornemen tot het starten of beëindigen van beroepsopleidingen melden:
bbl 6 maanden en bol 1,5 jaar vóór het betreffende studiejaar. Op de website van DUO
(duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/bekostiging-en-subsidies/starten-of-beeindigenopleidingen.jsp) staat hiervoor een digitaal formulier.
Wanneer een kwalificatie is geactualiseerd en dus een duidelijke rechtsvoorganger kent, is melding niet
vereist.
3. Hoe moeten wij een erkenning aanvragen voor een niet-bekostigde opleiding?
Om als niet-bekostigde opleiding erkende diploma’s te mogen uitreiken is een diploma-erkenning
vereist. Op de website van DUO (duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/niet-bekostigdonderwijs/diploma-erkenning-aanvragen.jsp) staat hiervoor een digitaal formulier.
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Ook als u een opleiding aanbiedt die geactualiseerd is en deze opleiding heeft hierdoor een nieuw
crebonummer gekregen, dan moet u hiervoor opnieuw diploma-erkenning aanvragen. Voor deze
vervangende nieuwe crebonummers is deze aanvraag bedoeld.
4. Vanaf welk moment kan een onderwijsinstelling studenten aanmelden en inschrijven op
een nieuw crebonummer?
Een mbo-instelling kan pas een student aanmelden en inschrijven voor een opleiding wanneer de
kwalificatie is vastgesteld. De crebogegevens voor de betreffende kwalificatie zijn (vrijwel direct) bij
DUO bekend na vaststelling van de nieuwe of gewijzigde kwalificatie en publicatie in de Staatscourant.
5. Waar vind ik de nieuwste crebonummers?
De inhoud van de door de minister vastgestelde kwalificaties vindt u op de website van SBB
(kwalificaties.s-bb.nl). Met een speciale nieuwsbrief ‘Berichten over de kwalificatiestructuur’ informeert
SBB 'onderwijsmakers' over nieuwe kwalificatiedossiers en over systeemtechnische informatie die
daarmee samenhangt. Via s-bb.nl/nieuwsbrieven kan men zich hiervoor aanmelden.
SBB publiceert de conceptversie van een kwalificatiedossier na validering door de betreffende
sectorkamer. Omdat de minister het dossier dan nog niet heeft vastgesteld is er nog geen
ingangsdatum bekend. Het veld “Geldig vanaf” is leeg.
6. Mogen onderwijsinstellingen studenten ook inschrijven op een ouder crebonummer?
Een nieuwe (versie van een) kwalificatie vervangt vaak een voorganger. Nadat de nieuwe versie is
vastgesteld is de instelling verplicht om nieuwe eerstejaars studenten in te schrijven op het nieuwe
crebonummer.
De eerdere crebo blijft geldig. De mogelijkheid van inschrijving op dat crebo vervalt per 1 augustus van
het zelfde kalenderjaar. Wel mag nog enige jaren op de kwalificatie gediplomeerd worden. Op
kwalificaties.s-bb.nl is te zien tot welke datum dat mag. Zittende studenten kunnen hun opleiding
afmaken en zij-instromers mogen nog ingeschreven worden op het oude crebonummer.
7. Wat betekenen de procesafspraken voor de opdracht aan sectorkamers?
De nieuwe afspraken bieden helderheid over de datum van inwerkingtreding van een kwalificatie. Voor
sectorkamers betekent dit dat een nieuwe of te actualiseren kwalificatie in de zomer gereed moet zijn.
Alle kwalificaties moeten in september gevalideerd en gelegitimeerd worden om in oktober te kunnen
worden vastgesteld door de minister van OCW en in augustus van het daaropvolgende jaar in werking
te treden.
8. Wat te doen als een kwalificatie met spoed moet worden aangepast, bijvoorbeeld omdat
beroepsvereisten gewijzigd zijn?
Als er aanleiding is om een kwalificatie met voorrang te actualiseren is het mogelijk om gebruik te
maken van een ander vaststellingsmoment dan oktober, namelijk in maart. Deze vaststellingsdatum is
bij uitzondering mogelijk. SBB biedt de kwalificatiedossiers uiterlijk eind februari aan voor vaststelling.
Na vaststelling in maart treden de kwalificatiedossiers in werking op 1 januari van het jaar daarop.
9. Gelden deze afspraken ook voor keuzedelen, certificaten, cross-over kwalificaties en
geregionaliseerde kwalificaties?
De procesafspraken hebben alleen betrekking op reguliere kwalificaties en kwalificatiedossiers.
Voor keuzedelen (met of zonder certificaat) is er vier keer per jaar een mogelijkheid om ze door de
minister van OCW te laten vaststellen: per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
Voor de experimenten met cross-over kwalificaties en met geregionaliseerde kwalificaties geldt
specifieke regelgeving die in de betreffende AMvB is vastgesteld.
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