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De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen en

voor zover het betreft het beroepsonderwijs op het gebied

van de landbouw en de natuurlijke omgeving, de minister

van landbouw, natuurbeheer en visserij, is belast met de

aanleg, het beheer en de bekendmaking van het Centraal

Register Beroepsopleidingen (CREBO) en met het verstrek-

ken van informatie uit het register.

Op grond van het bepaalde in artikel 6.4.1., tweede lid, van

de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) dient het

CREBO voor 1 februari bekend te worden gemaakt. Aan de

meeste instellingen die in het CREBO geregistreerd staan,

is vóór 1 februari 2001 de voor hen relevante informatie uit

het CREBO toegezonden. Om technische redenen was het

echter niet mogelijk voor enkele instellingen een geactu-

aliseerd overzicht CREBO 2001-2002 aan te maken. Deze

instellingen hebben hierover afzonderlijk een brief ontvan-

gen. De geactualiseerde overzichten zijn inmiddels aan de

betreffende instellingen nagezonden.
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(CREBO) 2001-2002

M
ed

ed
el

in
g

en
O

C
en

W

Het CREBO 2001-2002 ligt met ingang van 12 maart 2001

ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, en voor zover het

betreft beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw

en de natuurlijke omgeving, in de bibliotheek van het

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Van deze terinzagelegging wordt mededeling gedaan in de

Staatscourant.

Het CREBO is ook in boekvorm verschenen. De in CREBO

geregistreerde instellingen hebben deze brochures inmid-

dels ontvangen. Overige belangstellenden kunnen deze

bestellen bij de SDU. Tevens kunnen de brochures worden

geraadpleegd of gedownload van de CFI site (www.CFI.nl). 

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Namens deze,

Ir. A.J. Degens,

Hoofddirecteur centrale financiën instellingen


