
Toelichting CRKBO-registratie 
Abonneer 
 
In dit document leggen wij kort uit wat een ‘CRKB-registratie’ is en welke voordelen er zijn. 
 
De Centraal Register Korte Beroeps Opleidingen (CRKBO) registratie voor Hofstee Trainingen is een 
feit.   
Het CRKBO is een kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs. In juni 2019 
hebben wij een audit gehad. Omdat wij aan alle kwaliteitseisen voldoen hebben wij nu een formele 
registratie. Dit levert opdrachtgevers, naast een mogelijk financieel voordeel, ook een stuk zekerheid 
op dat wij staan en gaan voor niets minder dan kwaliteit! 

 
 
Wat is het CRKBO? 
In het CRKBO-register staan instellingen ingeschreven die voldoen aan de kwaliteitscode voor 
opleidingsinstellingen voor kort beroepsonderwijs. De CRKBO normen en voorwaarden worden 
opgesteld door het CPION. Het CPION is een onafhankelijke organisatie, met veel ervaring op het 
gebied van de inhoudelijke toetsing van opleidingen in Nederland. 
 
Wat houdt een CRKBO registratie in voor Hofstee Trainingen? 
Als opleider hebben we, naast willekeurige controles, elke 4 jaar een audit waarin wordt getoetst of 
we nog aan de voorwaarden van de kwaliteitscode voldoen. De audit is (mede) gebaseerd op de 
gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor 
private aanbieders van trainingen en opleidingen). 
 
Uitgangspunten bij de audit zijn: 

 Zorgvuldigheid 

 Rechtszekerheid 

 Redelijkheid 

 Betrouwbaarheid 

 Kenbaarheid 
 

Deze zijn vertaald naar eisen rondom onderwerpen als: 

 Organisatie 

 Docenten 

 Voorlichting 

 Contract & Betalings- en Leveringsvoorwaarden 

 Uitvoering 

 Examinering 

 Klachtenregeling 

https://www.crkbo.nl/Register/Instellingen


 
Ons instituut voldoet daarmee aan de kwaliteitsnormen gesteld door het CPION en is goedgekeurd 
voor inschrijving in het kwaliteitsregister CRKBO.  
 
Btw vrijgestelde (beroeps)opleiding 
Een fijne bijkomstigheid van de registratie is dat Hofstee Trainingen geen btw op de feitelijke 
trainingen hoeft te berekenen: 
 

Wat verstaat de Belastingdienst onder ‘beroepsonderwijs’? 

De Belastingdienst definieert beroepsonderwijs als ‘onderwijs dat rechtstreeks verband houdt 

met een vak of beroep’. Hieronder vallen ook ‘diensten inzake beroepsopleiding of herscholing 

en onderwijs’ gericht op het voor beroepsdoeleinden verwerven of op peil houden van kennis. 

Naast specifieke beroepsopleidingen en –herscholingen vallen ook meer algemene cursussen 

om beter te functioneren in een (toekomstige) werkkring onder het begrip beroepsopleiding. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om management-, automatiserings-, taal-, sollicitatie- en 

ondernemingsraadcursussen. 

Wat valt NIET onder beroepsonderwijs? 

Onderwijs primair gericht op het bijbrengen en ontwikkelen van vaardigheden in de 

persoonlijke levenssfeer, bijvoorbeeld hobbycursussen, een taalcursus voor de vakantie of een 

opleiding voor het rijbewijs BE.  (Bron: https://www.crkbo.nl/Page/belastingdienst, opgevraagd op 21-06-

2019)  
 
 
Voor bijvoorbeeld stichtingen en particulieren zal de btw-vrijstelling een mooie regeling zijn omdat 
deze veelal hun btw niet kunnen terugvragen bij de belastingdienst.  
 
Meer informatie over deze regeling kunt u nalezen op deze site van de belastingdienst. 
 
 
 
Grt. Seth Hofstee 

https://www.crkbo.nl/Page/belastingdienst
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/onderwijs/beroepsonderwijs/beroepsopleidingen/beroepsopleidingen

