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Crebolijst sectorale aanvullingen erkenning leerbedrijven per 1 augustus 2021 
 

Onderwijs en bedrijfsleven hebben enkele sectorale aanvullingen op de erkenningscriteria opgenomen in 
het erkenningsreglement voor leerbedrijven van SBB. SBB beheert de lijst met de relevante crebo’s per 
sectorale aanvulling. In deze bijlage zijn alle relevante crebo’s per sectorale aanvulling opgenomen. De 
volgende sectorale aanvullingen voor leerbedrijven zijn van toepassing per 1 augustus 2021: 

 
Sectorale aanvullingen voor erkenning m.b.t. voldoende en deskundige begeleiding 
(Artikel 5. Lid 2.) 

 
Sector Aanvulling Code 
Voedsel, groen en 
gastvrijheid 

De praktijkopleider heeft aantoonbaar (erkend diploma, certificaat of ervaring) 
hetzelfde vakinhoudelijke niveau als dat waarvoor de student wordt opgeleid. 
Ook kan de praktijkopleider aantoonbaar (erkend diploma, certificaat of ervaring) 
de begeleiding van de student goed verzorgen. 

A 

Zakelijke 
dienstverlening en 
veiligheid 

Praktijkopleiders dienen hun begeleidings- en beoordelingscompetenties (mede) 
te hebben verworven, of alsnog binnen een afgesproken termijn te verwerven 
door het volgen van een ten behoeve van de sector ontwikkelde en verzorgde 
training. 

B 

Techniek en 
gebouwde 
omgeving 

De praktijkopleider is door aantoonbare scholing voorbereid op zijn rol als 
praktijkopleider in de bouw en infra, waarbij expliciet aandacht is voor het 
begeleiden en beoordelen van studenten in wisselende teams, op wisselende 
werkplekken met nadruk op veiligheid. De praktijkopleider houdt zijn 
deskundigheid als praktijkopleider - gericht op begeleiding en beoordeling van 
studenten in wisselende teams, op wisselende werkplekken met nadruk op 
veiligheid - bij door middel van nascholing, intervisie of anderszins. Hij/zij houdt 
hiertoe een portfolio bij. 

C 

Handel De praktijkopleider heeft aantoonbaar (diploma, certificaat of ervaring) de 
deskundigheid en/of het vakinhoudelijk niveau dat minimaal gelijkwaardig is aan 
de opleiding van de student. 

D 

Voedsel, groen en 
gastvrijheid 

De praktijkopleider heeft aantoonbaar (erkend diploma, certificaat of ervaring) 
hetzelfde vakinhoudelijke niveau als dat waarvoor de student wordt opgeleid. Ook 
kan de praktijkopleider aantoonbaar (erkend diploma, certificaat) de begeleiding 
van de student goed verzorgen. 

E 

Mobiliteit, 
transport, logistiek 
en maritiem 

De praktijkopleider heeft aantoonbaar (diploma, certificaat of ervaring) de 
deskundigheid en/of het vakinhoudelijk niveau dat minimaal gelijkwaardig is aan 
de opleiding van de student. 

F 

Specialistisch 
vakmanschap 

De praktijkopleider heeft aantoonbaar (diploma, certificaat of ervaring) de 
deskundigheid en/of het vakinhoudelijk niveau dat minimaal gelijkwaardig is aan 
de opleiding van de student. 

G 

Tabel 1. Overzicht sectorale, aanvullende voorwaarden voldoende en deskundige begeleiding 
 

SBB beheert de lijst met de relevante crebo’s per sectorale aanvulling 
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Sectorale aanvullingen m.b.t aanvullende (wettelijke) eisen 
 

Sector Aanvulling Code 
Zakelijke 
dienstverlening 
en veiligheid 

Praktijkopleiders dienen hun begeleidings- en beoordelingscompetenties (mede) 
te hebben verworven, of alsnog binnen een afgesproken termijn te verwerven 
door het volgen van een ten behoeve van de sector ontwikkelde en verzorgde 
training. Het leerbedrijf is bevoegd beveiligings- en/of recherchewerkzaamheden 
uit te oefenen overeenkomstig het bepaalde in of bij de Wet particuliere 
beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, de gelijknamige regeling en/ of 
andere relevante wet en regelgeving. 

H 

Tabel 2. Overzicht sectorale voorwaarden aanvullende (wettelijke) eisen 
 

SBB beheert de lijst met de relevante crebo’s per sectorale aanvulling 
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Crebolijst per sectorale aanvulling per 1 augustus 2021 
 

Sectorale aanvulling (A): 
 
De praktijkopleider heeft aantoonbaar (erkend diploma, certificaat of ervaring) hetzelfde 
vakinhoudelijke niveau als dat waarvoor de student wordt opgeleid. Ook kan de 
praktijkopleider aantoonbaar (erkend diploma, certificaat of ervaring) de begeleiding van de 
student goed verzorgen. 
 
Sector: Voedsel, groen en gastvrijheid 

  

Kwalificatie Crebo 
Adviseur leefomgeving 25582 
Bedrijfsleider dierverzorging 25576 
Bedrijfsleider paardensport en -houderij 25468 
Bedrijfsleider/ondernemer bloem, groen en styling 25442 
Dierenartsassistent paraveterinair 25577 
Hoefsmid 25467 
Instructeur paardensport en -houderij 25469 
Medewerker agrarisch loonwerk 25555 
Medewerker agrohandel en logistiek 25430 
Medewerker bloem, groen en styling 25443 
Medewerker dierverzorging 25580 
Medewerker groen en cultuurtechniek 25451 
Medewerker hovenier 25452 
Medewerker natuur, water en recreatie 25453 
Medewerker teelt 25431 
Medewerker veehouderij 25432 
Onderzoeker leefomgeving 25581 
Opzichter/uitvoerder groene ruimte 25454 
Proefdierverzorger 25578 
Specialist proefdierverzorging 25466 
Specialist vruchtbaarheid en voortplanting 25538 
Vakbekwaam hovenier 25455 
Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk 25557 
Vakbekwaam medewerker agrohandel en logistiek 25434 
Vakbekwaam medewerker bloem, groen en styling 25444 
Vakbekwaam medewerker dierverzorging 25579 
Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek 25456 
Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie 25457 
Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij 25470 
Vakbekwaam medewerker teelt 25536 
Vakbekwaam medewerker veehouderij 25537 
Vakexpert agrarisch loonwerk 25556 
Vakexpert agrohandel en logistiek 25438 
Vakexpert biologisch-dynamische landbouw 25439 
Vakexpert bloem, groen en styling 25445 
Vakexpert teelt en groene technologie 25534 
Vakexpert veehouderij 25535 
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Sectorale aanvulling (B): 
 
Praktijkopleiders dienen hun begeleidings- en beoordelingscompetenties (mede) te hebben 
verworven, of alsnog binnen een afgesproken termijn te verwerven door het volgen van een 
ten behoeve van de sector ontwikkelde en verzorgde training. 

 
Sector: Zakelijke dienstverlening en veiligheid 

  

Kwalificatie Crebo 
Handhaver toezicht en veiligheid* 25409 
Medewerker toezicht en veiligheid* 25410 

* bij handhavende taken. Voor particuliere beveiliging geldt sectorale aanvulling H. 
 
 
 

Sectorale aanvulling (C): 
 
De praktijkopleider is door aantoonbare scholing voorbereid op zijn rol als praktijkopleider in 
de bouw en infra, waarbij expliciet aandacht is voor het begeleiden en beoordelen van 
studenten in wisselende teams, op wisselende werkplekken met nadruk op veiligheid. De 
praktijkopleider houdt zijn deskundigheid als praktijkopleider - gericht op begeleiding en 
beoordeling van studenten in wisselende teams, op wisselende werkplekken met nadruk op 
veiligheid - bij door middel van nascholing, intervisie of anderszins. Hij/zij houdt hiertoe een 
portfolio bij. 

 
Sector: Techniek en gebouwde omgeving 

  

Kwalificatie Crebo 
Allround betonreparateur 25079 
Allround betonstaalverwerker bouwplaats 25081 
Allround betonstaalverwerker prefabricage 25082 
Allround betontimmerman 25085 
Allround dakdekker bitumen en kunststof 25086 
Allround dakdekker pannen/leien 25087 
Allround Metselaar 25102 
Allround natuursteenbewerker 25109 
Allround sloper 25114 
Allround tegelzetter 25116 
Allround timmerman 25118 
Allround vakman gww 25091 
Allround waterbouwer 25092 
Asfaltafwerker 25093 
Betonboorder 25078 
Betonreparateur 25080 
Betonstaallasser 25083 
Betonstaalvlechter 25084 
Betontimmerman 25125 
Dakdekker bitumen en kunststof 25088 
Dakdekker pannen/leien 25089 
Dakdekker riet 25090 
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Eerste monteur steigerbouw 25126 
Gevelbehandelaar voegbedrijf 25129 
Machinist grondverzet 25099 
Machinist hijswerk 25100 
Machinist wegenbouw 25101 
Metselaar 25103 
Middenkaderfunctionaris Bouw 25104 
Middenkaderfunctionaris Infra 25105 
Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde 25106 
Middenkaderfunctionaris Restauratie 25107 
Middenkaderfunctionaris Verkeer en Stedenbouw 25108 
Monteur steigerbouw 25127 
Natuursteenbewerker ambachtelijk 25113 
Natuursteenbewerker machinaal 25111 
Opperman bestratingen 25095 
Sloper 25115 
Specialist Restauratie Metselwerk 25506 
Specialist Restauratie Timmerwerk 25505 
Straatmaker 25096 
Tegelzetter 25117 
Timmerman 25128 
Vakman gww 25097 
Vakman restauratie voegwerk 25504 
Voeger 25130 
Waterbouwer 25098 

 
 
 

Sectorale aanvulling (D): 
 
De praktijkopleider heeft aantoonbaar (diploma, certificaat of ervaring) de deskundigheid 
en/of het vakinhoudelijk niveau dat minimaal gelijkwaardig is aan de opleiding van de 
student. 

 
Sector: Handel 

  

Kwalificatie Crebo 
(Junior) accountmanager 25132 
Allround medewerker mode/maatkleding 25163 
Allround parketteur 25025 
Allround woningstoffeerder 25039 
Assistent-manager internationale handel 25133 
Basismedewerker mode 25159 
Commercieel medewerker 25134 
Contactcenter medewerker 25135 
Eerste verkoper 25153 
Intercedent 25136 
Interieuradviseur 25158 
Junior productmanager fashion 25527 
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Junior stylist 25526 
Manager retail 25162 
Ondernemer retail 25166 
Parketteur 25026 
Specialist mode/maatkleding 25164 
Verkoopadviseur 25154 
verkoopspecialist groene detailhandel 25501 
Verkoopspecialist retail 25155 
Verkoper 25167 
Vestigingsmanager groothandel 25137 
Woning-/projectstoffeerder 25040 

 
 
 
 

Sectorale aanvulling (E): 
 
De praktijkopleider heeft aantoonbaar (erkend diploma, certificaat of ervaring) hetzelfde 
vakinhoudelijke niveau als dat waarvoor de student wordt opgeleid. Ook kan de 
praktijkopleider aantoonbaar (erkend diploma, certificaat) de begeleiding van de student 
goed verzorgen. 

 
Sector: Voedsel, groen en gastvrijheid 

  

Kwalificatie Crebo 
1e Medewerker fastservice 25176 
Facilitair leidinggevende 25608 
Gastheer/-vrouw 25168 
Gastronoom/sommelier 25169 
Gespecialiseerd kok 25179 
Kok 25180 
Leidinggevende bakkerij 25172 
Leidinggevende bediening 25170 
Leidinggevende keuken 25181 
Leidinggevende leisure & hospitality 25351 
Leidinggevende travel & hospitality 25352 
Manager/bedrijfsleider fastservice 25177 
Manager/ondernemer horeca 25184 
Medewerker fastservice 25178 
Meewerkend horeca ondernemer 25185 
Ondernemer bakkerij 25186 
Patissier 25183 
Uitvoerend bakker 25173 
Zelfstandig medewerker leisure & hospitality 25353 
Zelfstandig medewerker travel & hospitality 25354 
Zelfstandig werkend bakker 25174 
Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw 25171 
Zelfstandig werkend kok 25182 
Kapper 25641 
Haarstylist dame 25642 
Haarstylist heer  25643 
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Salonmanager dame  25644 
Salonmanager heer  25645 

 
 

Sectorale aanvulling (F): 
 
De praktijkopleider heeft aantoonbaar (diploma, certificaat of ervaring) de deskundigheid 
en/of het vakinhoudelijk niveau dat minimaal gelijkwaardig is aan de opleiding van de 
student. 

 
Sector: Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem 

  

Kwalificatie Crebo 
Chauffeur openbaar vervoer 25550 
Chauffeur wegvervoer 25549 
Logistiek medewerker 25371 
Logistiek supervisor 25388 
Logistiek teamleider 25372 
Machinist railvervoer 25554 
Manager Transport en Logistiek 25379 
Parts-/baliemedewerker 25373 
Planner wegtransport 25389 
Taxichauffeur 25552 
Touringcarchauffeur 25553 
Touringcarchauffeur/reisleider 25551 

 
 

Sectorale aanvulling (G): 
 
De praktijkopleider heeft aantoonbaar (diploma, certificaat of ervaring) de deskundigheid 
en/of het vakinhoudelijk niveau dat minimaal gelijkwaardig is aan de opleiding van de 
student. 

 
Sector: Specialistisch vakmanschap 

  

Kwalificatie Crebo 
Allround Medewerker Optiek 25054 
Audicien 25047 
Basisgoudsmid 25069 
Behoudsmedewerker 25048 
Goudsmid 25070 
Juwelier 25072 
Leestenmaker 25057 
Maatschoenmaker 25061 
Medewerker Juwelier 25073 
Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen 25053 
Medewerker Uurwerktechniek 25076 
Opticien 25055 
Orthopedisch Schoentechnicus 25058 
Orthopedisch Technicus 25074 
Orthopedisch Technisch Medewerker 25075 
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Pianotechnicus 25060 
Schoenhersteller 2 25062 
Schoenhersteller 3 25063 
Schoentechnisch Voorzieningenmaker 25059 
Tandtechnicus Kroon- en Brugwerk 25065 
Tandtechnicus Prothese 25066 
Tandtechnisch Medewerker Basistechnieken 25067 
Technisch Oogheelkundig Assistent 25068 
Uurwerktechnicus 25077 
Verkoopmedewerker Optiek 25056 
Vormenmaker 25508 
Zadel- en tuigenmaker 25064 
Zilversmid 25071 

 
 

Sectorale aanvulling (H): 
 
Praktijkopleiders dienen hun begeleidings- en beoordelingscompetenties (mede) te hebben 
verworven, of alsnog binnen een afgesproken termijn te verwerven door het volgen van een 
ten behoeve van de sector ontwikkelde en verzorgde training. Het leerbedrijf is bevoegd 
beveiligings- en/of recherchewerkzaamheden uit te oefenen overeenkomstig het bepaalde in 
of bij de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, de gelijknamige 
regeling en/ of andere relevante wet en regelgeving. 

 
Sector: Zakelijke dienstverlening en veiligheid 

  

Kwalificatie Crebo 
Beveiliger 25407 
Coördinator beveiliging 25408 
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