
   



Diploma, certificaat of verklaring? 

 
Leerweg Primaire doelgroepen Bewijs Wie reikt het uit Status Civiel effect Mogelijke leerweg 

 

Student rondt een diplomagericht 
traject volledig af. 

 

• Jongeren 
• Werkenden 
• zij-instromers  
• … 

die opgeleid willen worden naar een beroep 
 

 
MBO DIPLOMA 

 

De (crebo-erkende) 
opleider 
 
Het diploma wordt 
geregistreerd in het DUO 
Diplomaregister 

 

Landelijk erkend volgens 
wetgeving WEB 

 

• BOL 

• BBL 

• Derde leerweg 

 

Student volgt een landelijk vastgesteld 
deel van een mbo-kwalificatie1  
 
of  
 
een keuzedeel met certificaat terwijl 
student niet in een BOL/BBL traject zit 

 
 

 

• Werkenden 
• zij-instromers  
• Werkzoekenden 

die bij- of opgeschoold willen worden met 
arbeidsmarktrelevante onderdelen van 
mbo-opleidingen 

 
MBO CERTIFICAAT 

 
De (crebo-erkende) 
opleider 
 
Het certificaat wordt 
geregistreerd in het DUO 
Diplomaregister 

 
Landelijk erkend volgens 
wetgeving WEB 

 

• Derde leerweg 

 

Student volgt een landelijk vastgesteld 
deel, een leereenheid2, van een mbo-
kwalificatie in de Zorg1 
 

 
 

 

• Werkenden 
• zij-instromers  

die bij- of opgeschoold willen worden met 
arbeidsmarktrelevante onderdelen van 
een mbo-opleiding in de zorg.  
Deze route is bedoeld voor 23plussers 

 
MBO VERKLARING 
ZORG3 

 
De (crebo-erkende) 
opleider die deelneemt 
aan het 
samenwerkingsverband4  

 
Erkend volgens de afspraken in 
het samenwerkingsverband4 

 

• Derde leerweg 

 

Student volgt een diplomagerichte 
opleiding en verlaat deze 
voortijdig. 
 
Of: 
 
Student volgt een van te voren 
afgesproken deel van mbo- opleiding 
met in ieder geval bpv. 
 

 

• Jongeren 
• Werkenden 
• Werkzoekenden 
• … 

die door omstandigheden de diplomagerichte 
opleiding niet kunnen afmaken en geen 
gebruik kunnen maken van bovenstaande 
opties. 

 
MBO VERKLARING 

 

De (crebo-erkende) 
opleider 

 

Op de verklaring staat niet of 
iemand een onderdeel 
behaald heeft, alleen of deze 
gevolgd is 

 

Voornemen is dat vanaf 2020- 
2021 de mbo-verklaring wordt 
ingevoerd conform voorschriften 
WEB. De mbo-verklaring gaat 
dan de huidige 
instellingsverklaring vervangen. 
 
Zowel de mbo-verklaring als de 
instellingsverklaring hebben geen 
landelijk civiel effect. 

 

Uitval uit  

• BOL 

• BBL 

• Derde leerweg 

 

 

Of wanneer vooraf 
afgesproken: 

• Derde leerweg 

 

                                                
1 Of: volgt een diplomagerichte opleiding, maar verlaat deze voortijdig. Wel heeft de student de onderdelen van het certificaat en MBO Verklaring Zorg behaald 
2 Bekijk hier de leereenheden voor de VVT en GHZ. Op deze pagina komen de leereenheden specifiek voor de gehandicaptenzorg. 
3 Dit is de werktitel 
4 Het samenwerkingsverband bestaat uit de ministeries OCW en VWS, de sociale partners in de VVT, VGN, MBO Raad, NRTO, Regio+, alle roc’s en particuliere opleiders die de samenwerkingsovereenkomst 

ondertekenen. De uitgangspunten van het samenwerkingsverband worden opgesteld in een project binnen de regeling Flexibilisering in de derde leerweg. Dit als voorloper op een wijziging in de WEB waarna het 
doel is alle leereenheden met een MBO-certificaten af te sluiten. Lees meer over het project in de VVT en in de GHZ. 
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