
 

 

  

 Mededeling OCW 

 

 Datum 

 24 september 2007 

 Kenmerk 

Voorlichtingspublicatie CFI/BVH-2007/113848 

  

Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO 

Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 

  

  

 

Aanmeldingsprocedure voor het Centraal Register Beroepsopleidingen 

bekostigde beroepsopleidingen (CREBO) 2008-2009 

Pagina  

1 / 4 

 

  

 Aanmeldingsprocedure voor het Centraal 

Register Beroepsopleidingen bekostigde 

beroepsopleidingen (CREBO) 2008-2009 
 

 

 Bestemd voor 

• scholen voor bekostigd beroepsonderwijs. 

 

 Datum inwerkingtreding 

n.v.t. 

 

 Geldigheidsduur 

n.v.t. 

 

 Juridische grondslag 
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 Officiële publicatie 
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 Relatie tot eerdere publicaties 
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1 Inleiding 

 

Deze publicatie bevat de procedure voor het aanmelden van bekostigde 

beroepsopleidingen en de registratie hiervan in het Centraal Register Beroepsopleidingen 

(CREBO) voor het studiejaar 2008-2009. 

 

2 Bekostigde beroepsopleidingen  

 

2.1 Aanmelden 

 

Aanmelden voor het CREBO 2008-2009 kan voor de bekostigde beroepsopleidingen alleen 

door middel van het formulier ‘Aanmelden nieuw aanbod bekostigde instellingen  (CFI 

68976)’ (artikel 4:4 Algemene wet bestuursrecht). 

Dit formulieren (CFI 68976) vindt u ook op de internetsite van CFI (www.cfi.nl), onder 

formulieren.  

(U kunt alleen de papieren aanvraag bij CFI indienen). 

 

Aan instellingen waarvoor al opleidingen in het CREBO zijn geregistreerd wordt het 

formulier binnenkort toegezonden.  

 

U dient het formulier in te zenden vóór 1 december 2007. 

Wanneer u geen formulier inzendt, betekent dit dat de bestaande situatie van het 

studiejaar 2007-2008 automatisch wordt voortgezet voor het studiejaar 2008-2009. 

Formulieren die na 1 december 2007 bij CFI binnenkomen, zullen niet in behandeling 

worden genomen voor registratie in het CREBO 2008-2009. Het CREBO 2008-2009 wordt  

vóór 1 mei 2008 vastgesteld.  

 

2.2 Nieuw aanbod bekostigde beroepsopleiding 

 

Onder nieuw aanbod wordt verstaan: elke opleiding in een bepaalde leerweg die voor uw 

instelling nog niet is geregistreerd. Bepalend is de laatste beschikking met het overzicht 

van de voor uw instelling geregistreerde opleidingen (studiejaar 2007-2008). 

 

2.3 Bestaand aanbod van geregistreerde kwalificaties 

 

Bestaand aanbod – opleidingen in een bepaalde leerweg die voor uw instelling al zijn 

geregistreerd - hoeft u niet opnieuw aan te melden, ook niet als er wijzigingen in de 

eindtermen zijn aangebracht.  
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2.4 Beëindiging CREBO registratie 

 

Indien u de registratie van opleidingen wilt beëindigen kunt u dit kenbaar maken door een 

brief te zenden aan: 

• CFI 

Unit BVH 

Postbus 606 

2700 ML Zoetermeer 

 

2.5 Gegevens instelling 

 

Adresgegevens kunt u uitsluitend wijzigen door een BRIN-mutatieformulier te zenden aan: 

• CFI 

Unit GEG 

Postbus 606 

2700 ML Zoetermeer 

 

Zie hiervoor de voorlichtingspublicatie “Wijzigingen BRIN-mutatieformulier (BMF)”, zoals 

gepubliceerd in Uitleg Gele Katern nummer 14 van 24 mei 2000 (deze vindt u ook op 

www.cfi.nl, onder archief Regelingen OCW). 

  

3 Examensystematiek beroepsopleidingen 

 

De onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor de examens van de door de instelling 

verzorgde beroepsopleidingen. Het Kwaliteits Centrum Examinering (tot 15 november 

2007, daarna de Inspectie van Onderwijs) houdt toezicht op de examenkwaliteit aan de 

hand van de standaarden voor de examenkwaliteit die de minister heeft vastgesteld. In 

het geval een examen niet in voldoende mate aan de standaarden voldoet, kan de 

minister het –expliciet onderscheiden- recht op examinering (per opleiding) intrekken 

(sanctie). 

Na drie volledige schooljaren kan de instelling weer het recht op examinering verkrijgen 

door middel van een hernieuwde aanvraag. 

 

De onderwijsinstelling moet (in geval van sanctie) of mag (in alle andere gevallen) de 

examinering van een beroepsopleiding uitbesteden aan een andere onderwijs- of 

exameninstelling die over het recht op examinering voor de betreffende opleiding 

beschikt. Na uitbesteding berust de verantwoordelijkheid voor de examinering van de 

betreffende opleiding volledig bij die andere (examen) instelling. 

 

Zie hiervoor de voorlichtingspublicatie ‘Invoering nieuwe examensystematiek in het 

beroepsonderwijs’, zoals gepubliceerd in Uitleg Gele Katern nummer 13 van 28 juli 2004. 

Informatie over dit onderwerp vindt u ook op de internetsite van het ministerie van OCW 

(www.minocw.nl).  
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4 Experimentele opleidingen 2008-2009 

 

Hiervoor verwijs ik u naar de publicatie van het Gemeenschappelijk Proces Management 

herontwerp mbo. De voorpublicatie inschrijvingsprocedure wordt in november 2007 

gepubliceerd.  

Informatie over dit onderwerp vindt u op de internetsite www.herontwerpmbo.nl.  

 

5 Regeling eindtermen 

 

Er zijn geen nieuwe eindtermen voorgesteld door de kenniscentra, en geen wijzigingen 

zijn voorgesteld ten opzichte van de eindtermen voor het vorige studiejaar. De 

eindtermen uit de Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling 

overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2007-2008 zijn dan ook ongewijzigd vastgesteld 

voor het studiejaar 2008-2009. 

 

 

 

De hoofddirecteur CFI 

mr. H.G.M. van Oldeniel 


