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Toelichting Combinatie koppeltabel SBB en Crebo 2022-2023 

  

Inhoud  

In dit bestand staat een overzicht van alle hoofdgroepen, kwalificatiedossiers en beroepsopleidingen zoals (ooit) opgenomen in het 

Crebo-register en hun onderlinge relatie en gegevens uit de Crebo koppeltabel zoals gepubliceerd op kwalificatiesmbo.nl 

Het betreft alle opleidingen die vanaf 1997 in het Crebo-register zijn opgenomen.  

De opleidingen staan oplopend gesorteerd naar erkende opleidingscode. De gegevens uit de koppeltabel (zie kwalificatiesmbo.nl) zijn 

gecombineerd met gegevens uit het Creboregister: kwalificatie naam, hoofdgroepnaam (voorheen domeinnaam), 

kwalificatiedossiernaam, leerweg, prijsfactor, niveau, sectorkamer, startdatum, datum instroom tot en einddatum.  

 

De relatie domein, kwalificatiedossier en kwalificatie is vanaf 2012 gepubliceerd in de staatscourant. Indien de relatie (nog) niet 

voorkwam in deze publicatie dan is de relatie afgeleid met behulp van koppeltabel sbb en publicaties op mbo2010.nl, 

coordinatiepunt.nl en kwalificatiesmbo.nl.  

 

Wijzigingen ten opzichte van 2021-2022  

-De kolommen VOLGNUMMER SBB, DOMEIN MBO CODE, DOMEIN MBO NAAM en STUDIEBELASTINGSUREN zijn komen te vervallen.  

- HOOFDGROEP CODE SBB  is het alternatief voor DOMEIN MBO CODE 

- HOOFDGROEP NAAM SBB is het alternatief voor DOMEIN MBO NAAM 

 

HOOFDGROEP kent dezelfde indeling als de vervallen indeling DOMEIN MBO, met de extra categorieën: 

 - hg019 Regionale kwalificaties 

 - hg018 Cross-overs 

 - hg002 Entree (sinds 2015 kunnen nieuwe entreeopleidingen niet meer toebedeeld worden aan een domein omdat ze tot één 

dossier behoren, deze opleidingen vallen onder de categorie “Entree”).  

Gegevens over erkende opleidingen en domein zijn beschikbaar op de website van de SBB. 

 

De studiebelastingsuren van een opleiding kunnen afwijken per instelling waar de opleiding aangeboden wordt. Richtlijnen over de 

studiebelastingsuren zijn te vinden op de website Kennispunt MBO. 

  

Bronnen  

De gegevens zijn gebaseerd op CREBO (Centraal Register Beroepsonderwijs) afkomstig uit BRIN (Basisregister Instellingen) en de Crebo 

koppeltabel zoals gepubliceerd op kwalificatiesmbo.nl  

 

Toelichting specifieke variabelen en waarden Crebo code:  

- Codes beginnend met cijfer 1: dit zijn eindtermengerichte opleidingen  

- Codes beginnend met cijfer 7 (behalve beginnend met 79): de opleidingen van de zogenaamde proeftuinen  

- Codes beginnend met cijfer 9: de opleidingen behorend bij de kwalificatiedossiers  

- Codes beginnend met 22: de kwalificatiedossiers  

- Codes beginnend met 23: de kwalificatiedossiers HKS  

- Codes beginnend met 25: de opleidingen behorend bij de kwalificatiedossiers HKS  

- Codes beginnend met 79: de opleidingsdomeinen  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificatieregister/
https://www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificatieregister/
https://duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/onderwijsaanbod/geregionaliseerde-beroepsopleidingen-en-kwalificaties/aanvragen-regionaal-deel.jsp
https://duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/onderwijsaanbod/cross-over-kwalificaties.jsp
https://kwalificatie-mijn.s-bb.nl/Lijsten/Groep/14
https://onderwijsenexaminering.nl/onderwijs/onderwijskwaliteit/onderwijstijd/
https://www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificatieregister/
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