
 

 

 

 

Handreiking certificaten wettelijke beroepsvereisten voor beroepen in de groene sector middelbaar 

beroepsonderwijs 

(versie 1.0, juli 2020) 

 

Deze handreiking is geschreven als aanvulling op de Regeling certificaten wettelijke beroepsvereisten groen middelbaar beroepsonderwijs die in 

juli 2020 in de Staatscourant is gepubliceerd.    

Aanbeveling is om eerst deze regeling te lezen voordat u deze handreiking leest. 

 

Deze handreiking betreft een toelichting op de procesafspraken die gemaakt zijn  rondom de certificaten wettelijke vereisten voor beroepen in de 

sector groen middelbaar beroepsonderwijs.  

Dit document is opgesteld door de MBO Raad en gevalideerd door de ministeries van OCW en LNV en door DUO. Voor vragen over de inhoud 

van (mbo-) certificaten en hoe deze tot stand komen kunt u terecht bij het mbo-certificatenloket van SBB (certificaten@s-bb.nl). Voor algemene 

vragen over de uitvoering van het onderwijs voor mbo-certificaten  kunt u terecht bij het Kennispunt Onderwijs en Examinering 

(info@kennispuntmbo.nl) 
 

“ In januari 2018 is de stelselverantwoordelijkheid voor het groen onderwijs overgegaan van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

(EZK) naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Hierdoor is de Regeling certificaten groen beroepsonderwijs van het 

ministerie van EZK onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW komen te vallen. Deze regeling is tot op heden nog niet formeel in 

de OCW wet- en regelgeving opgenomen. Met onderhavige regeling wordt hier uitvoering aan gegeven. Het betreft hier dus geen nieuwe 

regelgeving maar een continuering van bestaande regelgeving. 
 

Aangezien de certificaten groen beroepsonderwijs specifiek betrekking hebben op wettelijke beroepsvereisten voor de sector LNV, is besloten 

deze certificaten niet onder te brengen bij de Regeling certificaten middelbaar beroepsonderwijs, maar  hiervoor een aparte regeling in stand te 

houden (OCW juni, 2020). 

 

 

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-37016.html
https://onderwijsenexaminering.nl/publicaties/handreiking-meer-weten-certificaten/
mailto:info@kennispuntmbo.nl
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-37016.html


 

 

Terminologie 

Officiële benaming:  Certificaten wettelijke beroepsvereisten voor beroepen in de groene sector Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit 

Namen op de werkvloer:  De groene certificaten of groene licenties 

 

Inhoud certificaten 

Er is een aantal groene certificaten verbonden aan beroepsgerichte onderdelen en er is een aantal groene certificaten verbonden aan 

keuzedelen. De inhoud van beide typen groene certificaten is te vinden in het certificaten loket van SBB. (https://certificaat-mijn.s-bb.nl/). 

 

Deze handreiking bevat drie onderdelen 

1. Toelichting uitreiking diploma of certificaat 

2. Rol Bureau Erkenningen 

3. Schema’s wijze van ontvangst van een bewijs van het voldoen aan de wettelijke beroepsvereisten groen middelbaar beroepsonderwijs 

 

1  Diplomagerichte opleiding BOL/ BBL /Derde leerweg 

 

Diploma behaald 

Indien de examencommissie heeft vastgesteld dat de student bij het verlaten van de opleiding heeft voldaan aan de diploma-eisen, dan reikt de 

examencommissie alleen het diploma uit. De examencommissie mag geen certificaat voor een beroepsgericht onderdeel of keuzedeel uitreiken 

als een student ook het betreffende diploma heeft behaald. Het uitreiken van een diploma is voldoende, omdat dit betekent dat aan alle vereisten 

is voldaan, ook als het gaat om onderdelen waarvoor een certificaat is vastgesteld. 

 

Vermelden van de wettelijke beroepsvereisten op het diploma en de resultatenlijst. 

• De reguliere regelgeving voor het model van het diploma, het vermelden van wettelijke beroepsvereisten en het vermelden van 

keuzedelen is ook van toepassing voor kwalificaties die beroepsgerichte onderdelen of keuzedelen bevatten waaraan in het kader van de 

Regeling certificaten groen middelbaar beroepsonderwijs een certificaat is verbonden.  

Zie handreiking Kennispunt onderwijs en examinering. https://onderwijsenexaminering.nl/publicaties/wettelijke-beroepsvereisten/ 

• Bij een groen certificaat voor een beroepsgericht onderdeel dient de instelling tevens de c-code en titel van dit beroepsgericht onderdeel  

op de resultatenlijst te melden. 

https://certificaat-mijn.s-bb.nl/
https://onderwijsenexaminering.nl/publicaties/wettelijke-beroepsvereisten/


 

 

• Een aantal kwalificaties bevat facultatieve beroepsgerichte onderdelen wettelijke beroepsvereisten groen mbo. Het aan de student 

uitgereikte diploma en de bijbehorende resultatenlijst bevat, naast de verplichte onderdelen (Regeling modeldiploma mbo), dan alleen die 

beroepsgerichte onderdelen die de student daadwerkelijk heeft behaald. 

 

Niet behalen diploma; wel voldaan aan wettelijke beroepsvereisten waaraan het groene certificaat is verbonden 

Indien de examencommissie heeft vastgesteld dat de student bij het verlaten van de opleiding niet voldaan heeft aan de exameneisen om een 

diploma te ontvangen, maar wel voldoet aan alle eisen van de wettelijke beroepsvereisten waaraan het groene certificaat is verbonden, dan dient  

de examencommissie een certificaat uit te reiken volgens de voorschriften voor het  model certificaat (te vinden in de Regeling modeldiploma 

mbo). Er zijn twee modellen, een model voor een certificaat voor een beroepsgericht onderdeel en een model voor het certificaat voor een 

keuzedeel. Indien de student ook nog andere onderdelen van de beroepsopleiding heeft behaald, kan de school deze onderdelen in een 

instellingsverklaring opnemen en aan de student verstrekken. Vanaf augustus 2021 wordt dit in de vorm van een mbo-verklaring gedaan. 

 

Bewijs van vakbekwaamheid vooraf aan de beroepspraktijkvorming 

Op grond van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden van het ministerie van LNV dient een student die in het kader van zijn 

beroepspraktijkvorming met gewasbeschermingsmiddelen of biociden moet werken, een bewijs van vakbekwaamheid c.q. een licentie te hebben. 

De ministeries van LNV en I&W maken dit mogelijk door ervoor te zorgen dat het  Bureau Erkenningen licenties aan studenten van de groene 

beroepsopleiding kan verstrekken, mits de onderwijsinstelling aan Bureau Erkenningen heeft gemeld dat de student het relevante onderdeel 

heeft behaald waarvoor een groen certificaat is vastgesteld. 

 

Certificaatgericht opleidingstraject in de derde leerweg  

Als de school met de student in de derde leerweg een onderwijsovereenkomst heeft afgesloten voor het volgen van een of meer onderdelen van 

een mbo-opleiding waarvoor OCW een groen certificaat heeft vastgesteld, dan is de werkwijze als volgt: 

• De school schrijft de student in op de kwalificatie dat het onderdeel bevat waarvoor het groene certificaat is vastgesteld. Als het groene 
certificaat in meerdere groene kwalificaties te vinden is (of aan meer kwalificaties gekoppeld is) dan schrijft de school, in overleg met de 
student, de student in op één van deze  kwalificaties,   

• De school vermeldt bij de uitwisseling van de inschrijvingsgegevens met DUO dat het gaat om een student die in de derde leerweg een 
deel van een mbo- opleiding volgt  (ODT-inschrijving). 

• De school verzorgt het onderwijs en het examen in het beroepsgerichte onderdeel of keuzedeel waaraan het betreffende groene 
certificaat is verbonden. 

• Indien de examencommissie heeft vastgesteld dat de student voldoet aan alle eisen van het beroepsgerichte onderdeel of keuzedeel; 
dan dient de examencommissie een certificaat uit te reiken volgens de voorschriften voor het model certificaat (te vinden in de Regeling 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0031616/2019-08-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0031616/2019-08-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0031616/2019-08-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0031616/2019-08-01


 

 

modeldiploma mbo). Er zijn twee modellen, een model voor een certificaat voor een beroepsgericht onderdeel en een model voor een 
certificaat voor een keuzedeel 

• Tevens doet de examencommissie een melding bij Bureau Erkenningen wanneer het gaat om certificaten gewasbescherming en 
biociden zodat de licentie die verbonden is aan het betreffende certificaat verstrekt kan worden (Lees verder bij 3. Bureau Erkenningen). 

A 

2   Bureau Erkenningen 

 

Het bewijs van vakbekwaamheid gewasbescherming wordt aangevraagd bij Bureau Erkenningen. 
Het gaat om de volgende licenties:  

➢ Chemische gewasbescherming (Uitvoeren, Bedrijfsvoeren, Distribueren) 
➢ Chemische beheersing van knaagdieren (KBA of KBA-GB) 
➢ Chemische bestrijding van mollen en woelratten 

 
De examensecretaris doet een melding bij Bureau Erkenningen. In de melding wordt opgenomen:  

- Naam  

- Geboortedatum 

- BSN-nummer  

- De titel en code van het beroepsgerichte onderdeel of keuzedeel waaraan het certificaat is verbonden in het kader van de regeling 
certificaten wettelijke beroepsvereisten groen middelbaar onderwijscertificaat en de datum van het examen 

- Het bewijs van vakbekwaamheid is vijf jaar geldig vanaf de datum waarop het examen voor dit onderdeel behaald is. 

- De  melding kan uitsluitend digitaal via www.erkenningen.nl. Deze datum geeft de examensecretaris door zodat het Bureau 
Erkenningen dit kan registeren. 

- De student ontvangt op zijn huisadres het bewijs van vakbekwaamheid van Bureau Erkenningen. 
Bijzonderheden 

➢ De uitwisseling van studentgegevens tussen de opleider, bureau erkenningen en DUO wordt gedaan met in achtneming van de 
regels van de AVG 

➢ NAW-gegevens en BSN zijn verplicht vanwege de schooladministratie en vanwege het bewijs van vakbekwaamheid.  
➢ De melding van de examensecretaris betekent voor Bureau Erkenningen voldoende bewijs dat daadwerkelijk is voldaan aan de 

voorwaarden voor het verstrekken van het bewijs van vakbekwaamheid.  
➢ De school wisselt de gegevens over het behaalde onderdeel uit met DUO, op het moment dat de student uitgeschreven wordt ná 

succesvolle afronding van het traject. 
➢ Bij het verlaten van de opleiding ontvangt de student van de examencommissie het diploma of certificaat. 

 
 
 
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0031616/2019-08-01
http://www.erkenningen.nl/


 

 

 

Diplomagerichte opleiding 
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3 Schema’s wijze van ontvangst van een bewijs van het voldoen aan de wettelijke beroepsvereisten groen 

middelbaar beroepsonderwijs 



 

 

 

Derde leerweg 

 


