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1. Titel van het certificaat 1 

 

Voorbeeld: 

Diploma Beroepsonderwijs - Kwalificatie: Keramist 

Kwalificatiedossier: Creatief Vakman - Cohort 2009/2010 

2. Titel van het certificaat 2 

   

Voorbeeld: 

Certificate Senior Secondary Vocational Education - Qualification: Potter 

Qualification file: Creative skilled worker - Cohort 2009/2010 

3. Beschrijving vaardigheden en competenties 

 

Geef hier een opsomming van de vaardigheden en competenties die de houder van het certificaat heeft 

verworven. Deze lijst moet als volgt beginnen: ‘Een typische houder van het certificaat is in staat om:’ en bestaat 

uit een lijst van ongeveer 5 tot 15 onderwerpen, waarbij gebruik moet worden gemaakt van actiewerkwoorden om 

de competenties te beschrijven, bijvoorbeeld. Voorbeeld: 

Een typische houder van het certificaat is in staat om: 

Kerntaak 1: Geeft producten vorm 

- oriënteren op de opdracht; 

- concepten ontwikkelen; 

- concepten uitwerken naar voorstellen; 

- voorstellen presenteren en keuzes maken; 

- ontwerp uitwerken. 

Kerntaak 2: Geeft als vakman vulling aan zijn ondernemerschap 

- ondernemingsplan opstellen en uitvoeren; 

- bedrijfsadministratie beheren; 

- markt analyseren; 

- onderneming promoten en profileren; 

- netwerken vormen en hierin participeren; 

- prijs bepalen en offertes maken. 

4. Reeks beroepen toegankelijk voor de houder van het certificaat 3 

 

Voorbeeld: De keramist is werkzaam in kleine fijnkeramische, ambachtelijke bedrijven. Hij vervaardigt in enkel-

stuks-productie, unica of relatief kleine series fijnkeramische producten van klei. Het kan gaan om 

gebruiksgoederen (producten die functioneel zijn) of autonoom werk (kunst) en mogelijke mengvormen. De 

keramist werkt in een atelier. 

De keramist heeft in zijn werk contact met opdrachtgevers. Dit kunnen galeriehouders, architecten, detaillisten of 

particulieren zijn. 
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5.  Officiële grondslag van het certificaat 

 

Opleidingsinstelling die het certificaat toekent Instantie die de accreditatie / erkenning van het 
certificaat verzorgt 

Voorbeeld: 

ROC Leeuwenborgh 

Postbus 1825, NL-6201 BV Maastricht, Nederland 

Voorbeeld:  

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

www.rijksoverheid.nl 

(nationaal of Europees) Niveau van het certificaat 1  Beoordelingsscore / minimumvereisten 

Voorbeeld: 

Niveau 4 van de Nederlandse  kwalificatiestructuur 

Niveau 4 van de EKK (EQF) 

Voorbeeld: 

Beoordeling: 

- Praktijk: Alle essentiële vaardigheden plus 

gewenste vaardigheden, gehaald in alle fasen; 

- Theorie: 85% 

Toegang tot vervolgopleidingen 1 Internationale overeenkomsten over de erkenning van 
kwalificaties 1 

Voorbeeld: Toegang tot het derde niveau Voorbeeld: Overeenkomst van wederzijdse erkenning 

met het Verenigd Koninkrijk 

Juridische grondslag 

Voorbeeld: Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), code centra al register beroepsopleidingen (crebo): 9368 

6. Erkende leerwegen om het certificaat te verkrijgen 

 

Vervang met een beschrijving van de manier waarop het certificaat behaald kan worden (school / 

opleidingscentrum , stage / werkplekleren, EVC) en vul onderstaande tabel aan. Voorbeeld: 

Beschrijving genoten beroepsonderwijs 
en -opleiding 

Percentage van het totale 
programma  

(%) 

Duur 

(uren/weken/maanden/jaren) 

School / opleidingscentrum 50 % 2 jaar 

Stage / werkend leren 50 % 2 jaar 

Erkenning van verworven competenties Tot 50%  

Totale duur van het onderwijs / de opleiding 4 jaar (6400 uren) 

 
 

7.  Aanvullende informatie 

 

Toelatingseisen 1 

Voorbeeld: LTS of VMBO: basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg 

Meer informatie (met inbegrip van een beschrijving van het nationale systeem voor kwalificaties) 

Voorbeeld: www.rijksoverheid.nl 

Nationaal Europass Centrum 

www.europass.nl 
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