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Meest gestelde vragen experiment cross-over kwalificaties in het mbo 04-07-2019 
 
 

Aanvraag 
 
1. Wanneer kan ik een aanvraag voor een cross-over kwalificatie indienen?  
 
Een aanvraag kan steeds op uiterlijk 15 september voor het daarop volgende schooljaar worden ingediend.  
 
2. Waar dien ik de aanvraag in?  
 
U dient de aanvraag in bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  
Zie duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/onderwijsvernieuwing/cross-over-kwalificaties 
 
3. Is er ook hulp beschikbaar/ondersteuning bij het indienen van een aanvraag voor een cross-over  
    kwalificatie?  
 
U kunt met vragen terecht bij het Informatiecentrum Onderwijs (ICO) van DUO. Hierbij wordt door het ICO 
samengewerkt met SBB en OCW om te zorgen dat vragen zo snel en goed mogelijk worden beantwoord. Ook 
wordt bezien welke ondersteuning voor aanvragers mogelijk is tijdens de nadere uitwerking van de cross-over 
kwalificatie.  
 
4. Kan ik na het indienen van de aanvraag direct beginnen met het samenstellen van de cross-over 
    kwalificatie?  
 
Ja, dit versnelt het proces, maar pas bij een positieve beoordeling van de door u aangeleverde informatie in de 
eerste fase van de aanvraagprocedure wordt u formeel verzocht om de cross-over kwalificatie verder uit te 
werken voor definitieve goedkeuring; de aanvraag kan immers ook worden afgewezen.  
 
5. Kan ik na het indienen van de aanvraag direct beginnen met het vormgeven van de opleiding?  
 

De opleiding op basis van een cross-over kwalificatie mag alleen na toestemming van de minister worden 
aangeboden. U mag al starten met het vormgeven van de opleiding, maar houd er rekening mee dat de cross-
over kwalificatie nog niet is vastgesteld en dat uw aanvraag nog kan worden afgewezen.  
 
6. Mag ik samen met een andere onderwijsinstelling een cross-over kwalificatie samenstellen?  
 
Ja, dit is toegestaan, maar alleen de onderwijsinstelling die na het indienen van de aanvraag toestemming 
krijgt van de minister mag het onderwijs aanbieden. Indien meerdere onderwijsinstellingen dezelfde cross-over 
kwalificatie willen aanbieden, dient iedere onderwijsinstelling dus een eigen aanvraag in te dienen.  
 
7. Mogen in verschillende regio’s dezelfde cross-over kwalificaties worden samengesteld?  
 
Ja, dit is toegestaan want de beroepen waar de cross-over kwalificatie voor opleidt, zijn niet regio gebonden. 
Een onderwijsinstelling mag binnen het experiment alleen opleidingen gebaseerd op een cross-over kwalificatie 
verzorgen waarvoor de minister expliciet toestemming heeft gegeven. Hierbij wordt uiteraard wel rekening 
gehouden met de macro-doelmatigheid van het onderwijsaanbod.  
 
8. Wanneer vraag ik aan voor opleidingen die verder doorlopen dan de periode van het experiment?  
 
Dit is niet mogelijk; de laatste aanvraagmogelijkheid voor 4-jarige opleidingen is in 2020, voor 3-jarige 
opleidingen in 2021 en voor 2-jarige opleidingen in 2022.  
 
9. Mag ik samen met een andere onderwijsinstelling een aanvraag voor een cross-over kwalificatie 
    indienen?  
 
Nee, dit is niet toegestaan. De onderwijsstelling die het onderwijs wil aanbieden moet zelf een aanvraag 
indienen. Binnen het experiment mag een onderwijsinstelling namelijk alleen opleidingen verzorgen waarvoor 
de minister expliciet toestemming heeft gegeven. Het is wel toegestaan om (op eigen initiatief) samen te 
werken met een andere onderwijsinstelling aan de uitwerking van de cross-over kwalificatie om deze 
vervolgens in de eigen aanvraag aan te bieden voor goedkeuring. Het is vervolgens dus ook mogelijk dat 
meerdere onderwijsinstellingen toestemming krijgen voor het uitvoeren van dezelfde cross-over kwalificatie.  
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10. Mag ik een aanvraag voor een bestaande cross-over kwalificatie indienen?  
 
Ja, dit is mogelijk. Er is een verkorte procedure voor aanvragen die betrekking hebben op bestaande cross-over 
kwalificaties. 
 
11. Wat houdt de verkorte aanvraagprocedure voor een bestaande cross-over kwalificatie in? 
 
De aanvraag is grotendeels gelijk aan de reguliere procedure voor een geheel nieuwe cross-over kwalificatie. 
Het verschil is dat de aanvrager geen informatie ten aanzien van de inhoud en nadere uitwerking van de cross-
over kwalificatie hoeft in te leveren.  
 
12. Kan ik ook aanvragen voor de entreeopleiding en de specialistenopleiding?  
 
Nee, de entreeopleiding en de specialistenopleiding maken geen deel uit van het experiment. Voor het 
samenstellen van een cross-over kwalificatie mag wel geput worden uit herziene kwalificaties gericht op de 
entreeopleiding en de specialistenopleiding.  
 
13. Kan ik in de aanvraag aangeven of ik de cross-over kwalificatie in BOL, BBL of in beide 
      leerwegen aan wil bieden?  
 
Ja, de cross-over kwalificatie mag zowel in de BOL als de BBL worden vormgegeven. In de aanvraag wordt 
aangegeven of de cross-over kwalificatie betrekking heeft op BOL, BBL of beide leerwegen. Het is echter niet de 
bedoeling om tegelijkertijd gebruik te maken van het experiment gecombineerde leerwegen BOL/BBL waarbij 
één opleiding deels in beide leerwegen wordt vormgegeven.  
 
14. In welk geval wordt mijn aanvraag inhoudelijk afgewezen?  
 
Uw aanvraag wordt in ieder geval afgewezen wanneer de door u voorziene experimentele opleiding al mogelijk 
is binnen de bestaande kwalificatiestructuur inclusief keuzedelen of wanneer er geen relevantie is voor de 
arbeidsmarkt. Alle voorwaarden voor deelname zijn opgenomen in het besluit.  
 
15. Voor hoeveel experimentele opleidingen mag ik aanvragen?  
 
Voor maximaal 10, omdat een hoger aantal ten koste van de kwaliteit zou kunnen gaan.  
 
16. Waarom is het van belang aan te geven hoeveel cohorten en studenten er verwacht worden?  
 
Deze informatie is relevant om inzicht te krijgen in hoe scholen de experimenteerruimte in (willen) zetten.  
 
 

Aanvraag NBI  
 
17. Mag een niet-bekostigde instelling ook aanvragen?  
 
Ja, het experiment cross-overs is bedoeld voor zowel bekostigde als niet-bekostigde instellingen.  
Aanvraag NBI  
 
18. Vraag ik als niet-bekostigde instelling alleen toestemming aan voor een cross-over kwalificatie?  
 
Nee, uw aanvraag dient tevens een verzoek te bevatten voor diploma-erkenning voor de experimentele 
opleiding.  
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Subsidie 
 
19. Krijg ik een financiële tegemoetkoming (subsidie) bij toekenning van de aanvraag?  
 
Nee, u krijgt geen financiële tegemoetkoming. U krijgt experimenteerruimte om de cross-over kwalificatie 
samen te stellen en het onderwijs aan te bieden.  
Subsidie  
 
20. Kan ik als bedrijf aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten die samenhangen met 
      deelname aan het experiment?  
 
Nee, zowel onderwijsinstellingen als bedrijven worden niet financieel ondersteund voor hun deelname aan het 
experiment.  
 
 

Samenwerking  
 
21. Is het noodzakelijk om bij de aanvraag een samenwerkingsovereenkomst in te dienen?  
 
Ja, een samenwerkingsovereenkomst met een of meer bedrijven dient onderdeel te zijn van uw aanvraag. In 
de samenwerkingsovereenkomst kunt u bijvoorbeeld zaken opnemen als afspraken over praktijkplaatsen en de 
onderbouwing van de feitelijke vraag naar het cross-sectorale beroep door het bedrijfsleven.  
 
22. Hoe stel ik de samenwerkingsovereenkomst met het bedrijfsleven op?  
 
Voor het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst wordt een handreiking beschikbaar gesteld.  
 
23. Sluit ik de samenwerkingsovereenkomst met 1 bedrijf af?  
 
Dit hoeft niet, u gaat de samenwerkingsovereenkomst aan met 1 of meerdere bedrijven. Voor de aanvraag is 
van belang dat er sprake is van arbeidsmarktrelevantie en dat het dus niet gaat om een opleiding gericht op 
één specifiek bedrijf. De samenwerkingsovereenkomst kan bijdragen aan het aantonen van de 

arbeidsmarktrelevantie van de cross-over kwalificatie die u aanvraagt.  
 
24. Kan ik de samenwerkingsovereenkomst afsluiten met een leerbedrijf dat niet is erkend?  
 
Dit mag, maar wanneer de experimentele opleiding start, dan dient het bedrijf waar de student zijn of haar 
beroepspraktijkvorming doet voor de cross-over kwalificatie over een erkenning als leerbedrijf van SBB te 
beschikken. Meer informatie over de erkenning van leerbedrijven vindt u op: https://www.s-
bb.nl/bedrijven/erkenning  
 
25. Moeten alle stages bij de bedrijven worden voldaan waarmee een samenwerkingsovereenkomst 
      is afgesloten?  
 
Nee, dat is niet vastgesteld. Het moet in ieder geval gaan om bedrijven die beschikken over een erkenning als 
leerbedrijf voor de cross-over kwalificatie. Meer informatie over de erkenning van leerbedrijven vindt u op: 
https://www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning  
 
26. Krijgen de bedrijven met wie je een samenwerkingsovereenkomst aangaat automatisch 
      erkenning als leerbedrijf of moet die worden aangevraagd?  
 
Het betreft een nieuwe kwalificatie en dus moeten de bedrijven voor de nieuwe kwalificatie erkenning als 
leerbedrijf aanvragen. Meer informatie over de erkenning van leerbedrijven vindt u op: https://www.s-
bb.nl/bedrijven/erkenning  
 
27. Waar tekenen de bedrijven met wie je een samenwerkingsovereenkomst aangaat precies voor?  
 
Er is niet vastgesteld wat er precies in de samenwerkingsovereenkomst moet staan, dit is dus aan de 
aanvragende instelling en het bedrijf. Uit de samenwerkingsovereenkomst moet wel blijken dat er in de regio 
behoefte is aan de cross-over kwalificatie.  
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28. Is het nodig om in de samenwerkingsovereenkomst op te nemen dat het bedrijf ook 
      stageplekken gaat aanbieden?  
 
Dit is geen verplichting op basis van het experimenteerbesluit. Dit moet dus niet, maar het mag wel.  
 
 

Kwalificaties  
 
29. Krijgt een cross-over kwalificatie een eigen Crebo-code?  
 
Ja, de cross-over kwalificatie is een volwaardige, nieuwe kwalificatie en krijgt dus een eigen Crebo-code.  
Kwalificaties 
 
30. Kan ik een cross-over kwalificatie tot stand brengen door keuzedelen toe te voegen aan een 
      bestaande kwalificatie?  
 
Nee, voor het tot stand brengen van een cross-over kwalificatie moeten delen van bestaande kwalificaties 
worden samengevoegd. Als de opleiding voor een cross-sectoraal beroep kan worden vormgegeven op basis 
van een bestaande kwalificatie, al dan niet in combinatie met keuzedelen, dan is hiervoor geen cross-over 
kwalificatie nodig.  
 
31. Mogen werkprocessen en kerntaken uit een keuzedeel worden gehaald bij het samenstellen van 
      een cross-over kwalificatie?  
 
Nee. Bij het samenstellen van een cross-over kwalificatie mag enkel geput worden uit delen van bestaande 
kwalificaties. Een keuzedeel is geen kwalificatie. U kunt dus geen werkprocessen en kerntaken uit een 
keuzedeel benutten voor het samenstellen van een cross-over kwalificatie. Bij een opleiding op basis van een 
cross-over kwalificatie is wel, net zoals bij alle andere kwalificaties, een keuzedeelverplichting van toepassing. 
U kunt dus wel het gewenste keuzedeel aan de cross-over kwalificatie koppelen en van de inhoud gebruik 
maken bij het vormgeven van de opleiding.  
 
32. Mag ik het basisdeel van een kwalificatie uit één domein combineren met het profieldeel van een 
      kwalificatie uit een ander domein om tot een cross-over kwalificatie te komen?  
 
Ja, dat mag. Ga hierbij wel na of het profieldeel zonder de kennis van het oorspronkelijke basisdeel uit te 
voeren is voor de student.  
 
33. Kan ik zelf nieuwe delen van kwalificaties opstellen en deze gebruiken voor de cross-over 

      kwalificatie?  
 
Nee, er kan bij het samenstellen van een cross-over kwalificatie alleen gebruik worden gemaakt van delen van 
bestaande kwalificaties.  
 
34. Kan ik voor de opleiding op basis van de cross-over kwalificatie nieuwe keuzedelen ontwikkelen 
      en toepassen?  
 
Ja, dit mag. Voor de opleiding op basis van een cross-over kwalificatie geldt eveneens de keuzedeelverplichting. 
Voor de totstandkoming van een eventueel nieuw keuzedeel geldt de reguliere procedure (zie hiervoor: 
https://www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren/keuzedelen).  
 
35. Worden er aan een cross-over kwalificatie ook keuzedelen gekoppeld?  
 
Ja, in de aanvraag voor een nieuwe cross-over kwalificatie kan de aanvrager aangeven welke keuzedelen 
daaraan gekoppeld worden. Bij een aanvraag voor een bestaande cross-over kwalificatie dient de aanvrager 
eveneens aan te geven welke keuzedelen gekoppeld worden.  
 
36. Welke keuzedelen worden gekoppeld aan een cross-over kwalificatie?  
 
Bij uw aanvraag geeft u aan welke keuzedelen u wenst te koppelen aan de cross-over kwalificatie. Hierbij kunt 
u in principe kiezen uit alle keuzedelen die beschikbaar zijn. Houd er rekening mee dat bij de keuzedelen die u 
aangeeft te willen gebruiken, u per keuzedeel moet motiveren waarom dat wenselijk is. Houd er tevens 
rekening mee dat er geen overlap mag zijn tussen de inhoud van de kwalificatie en die van het keuzedeel.  
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37. Kunnen de aan een cross-over kwalificatie gekoppelde keuzedelen op een later moment 
      gewijzigd worden?  
 
Ja, een verzoek tot wijziging van de gekoppelde keuzedelen kan de aanvrager bij SBB indienen. De aanvrager 
motiveert de koppeling per toe te voegen keuzedeel.  
 
38. Waar kan ik de aan cross-over kwalificatie gekoppelde keuzedelen vinden? 
 
De gekoppelde keuzedelen voor een cross-over kwalificatie zijn te vinden op www.s-bb.nl/keuzedelen.  
 
39. Kan ik willekeurig bestaande kwalificaties samenvoegen tot een cross-over kwalificatie?  
 
Nee, de onderdelen van een cross-over kwalificaties moeten inhoudelijk zo met elkaar samenhangen dat het te 
behalen diploma goed aansluit op het cross-sectorale beroep.  
 
40. Welke bestaande kwalificaties kan ik gebruiken voor de cross-over kwalificatie?  
 
Alleen (de meest recente versie van) bestaande kwalificaties uit de herziene kwalificatiestructuur mogen 
worden gebruikt.  
 
41. Kan de cross-over kwalificatie bestaan uit delen van bestaande kwalificaties uit één domein?  
 
Nee, de cross-over kwalificatie dient te bestaan uit delen van bestaande kwalificaties uit twee domeinen of 
meer.  
 
42. Wat is de definitie van ‘domein’ als we over domeinen praten in het kader van het experiment 
      cross-over kwalificaties?  
 
Onder domein verstaan we de opleidingsdomeinen als bedoeld in artikel 1.1.1, onder t2, van de Wet educatie 
en beroepsonderwijs (WEB). Dit zijn de domeinen die gebruikt worden voor de indeling van de 
kwalificatiedossiers in de herziene kwalificatiestructuur. De meest recente Crebolijst, waarin de kwalificaties zijn 
ingedeeld in domeinen, vindt u op: http://kwalificaties.s-bb.nl/Lijsten/Groep/14.  
 
43. Kan ik een cross-over kwalificatie samenstellen terwijl ik te maken heb met tekortkomingen in 
      de opleidingskwaliteit?  
 
Nee, eerst dienen de tekortkomingen van de opleiding, die valt binnen het domein dat betrokken is bij de cross-
over kwalificatie, worden verholpen voordat met nieuwe opleidingen wordt begonnen.  
 
44. Vervalt met het samenvoegen van kwalificaties uit verschillende beroepsdomeinen de noodzaak 
      voor het opnemen van keuzedelen?  
 

Nee, het aanbieden van keuzedelen blijft verplicht; keuzedelen zijn geen onderdeel van de cross-over 
kwalificatie maar moeten er wel aan worden toegevoegd.  
 
45. Is Nederlandse taal en rekenen een verplicht onderdeel van de cross-over kwalificatie?  
 
Ja, Nederlands en andere generieke onderdelen maken verplicht deel uit van de cross-over kwalificatie.  
 
46. Kan ik voor het samenstellen van een cross-over kwalificatie onderdelen gebruiken van al 
      vastgestelde cross-over kwalificaties?  
 
Nee, dit is niet toegestaan, want een cross-over kwalificatie mag alleen bestaan uit onderdelen van kwalificaties 
uit de herziene kwalificatiestructuur. De onderdelen van een al vastgestelde cross-over kwalificatie komen 
overigens ook uit kwalificaties uit de herziene kwalificatiestructuur.  
 
47. Is voor een cross-over kwalificatie een kwalificatiedossier van toepassing?  
 
Nee, een cross-over kwalificatie is zelfstandig en maakt geen onderdeel uit van een kwalificatiedossier. Een 
cross-over kwalificatie wordt dus ook niet opgenomen in een bestaand kwalificatiedossier.  



 

6 

 

 
 
 
 

 
 
 
48. Mag bij het samenstellen van een cross-over kwalificatie de naam van een bestaand werkproces 
      worden veranderd?  
 
Ja, dat mag. U kunt bij de toelichting uitleggen welk werkproces het betreft en dat de inhoud niet is gewijzigd. 
Leg uit waarom de nieuwe naam beter passend is dan de oude.  
 
49. Mogen delen van kwalificaties van verschillende niveaus worden benut bij het samenstellen van 
      een cross-over kwalificatie?  
 
Ja, dat mag. Bij de aanvraag dient u gemotiveerd aan te geven wat het uiteindelijke niveau is van de 
samengestelde cross-over kwalificatie.  
 
50. Mogen werkprocessen en kerntaken uit kwalificaties voor entree- en specialistenopleidingen 
      worden gebruikt bij het samenstellen van een cross-over kwalificatie?  
 
Ja, dat mag. Een cross-over kwalificatie mag niet worden vormgegeven uitsluitend op basis van kwalificaties 
gericht op een entree- of specialistenopleiding. Er mag echter bij het samenstellen van een cross-over 
kwalificatie wel uit deze kwalificaties worden geput.  
 
51. Mag de cross-over kwalificatie na goedkeuring nog worden aangepast?  
 
Nee, tenzij het een kleine wijziging betreft. Indien u de cross-over kwalificatie na goedkeuring wilt aanpassen, 
kunt u hierover contact opnemen met DUO en de situatie beschrijven. Op grond van uw informatie wordt 
bepaald wat de mogelijke vervolgstappen zijn.  
Houd er in ieder geval rekening mee dat de afspraken die met de student zijn gemaakt en vastgesteld in de 
onderwijsovereenkomst alleen maar gewijzigd kunnen worden, indien de student hiermee instemt.  
 
 

Opleiding 
 
52. Mag ik een opleiding voor een cross-sectoraal beroep verzorgen op basis van een cross-over 
      kwalificatie die door een andere onderwijsinstelling is ontwikkeld?  
 
Nee, de opleiding gebaseerd op een bepaalde cross-over kwalificatie kan alleen worden verzorgd door de 
onderwijsinstelling die daartoe toestemming van de minister heeft gekregen. U kunt wel een aanvraag indienen 
voor een bestaande cross-over kwalificatie. Hierbij dient u wel de aanvraagprocedure te doorlopen. U dient 
bijvoorbeeld aan te geven wat de arbeidsmarktrelevantie is. U mag de experimentele opleiding pas verzorgen 

nadat u hiervoor toestemming van de minister heeft gekregen.  
 
53. Mogen er ook middenkaderopleidingen die langer dan 3 jaar duren worden aangeboden op basis 
      van een cross-over kwalificatie?  
 
Dat kan, mits adequaat onderbouwd. Dit moet in elk geval blijken uit de inhoud van de cross-over kwalificatie.  
 
54. Worden er aan het verzorgen van het cross-over onderwijs aanvullende eisen gesteld?  
 
Nee, er worden geen aanvullende eisen gesteld waardoor de deelnamekosten beperkt blijven tot de 
inspanningen benodigd voor de aanvraag.  
 
55. Zijn er aanvullende gegevens benodigd van de studenten die het cross-over onderwijs volgen? 
 
Nee, er worden niet meer gegevens van de studenten gevraagd dan benodigd voor de reguliere opleidingen. 
Voor de evaluatie worden geen persoonsgegevens gebruikt.  
 
56. Loopt een student risico door cross-over onderwijs te volgen?  
 
Cross-over onderwijs dient te voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen als onderwijs op basis van een reguliere 
kwalificatie. Bovendien wordt het belang van de student geborgd door de voorwaarde dat er geen 
tekortkomingen mogen zijn in de kwaliteit van de gerelateerde opleidingen. Daarnaast moet de aanvragende 
onderwijsinstelling zorgen voor de terugvaloptie van een niet-experimentele opleiding waar de student 
eventueel naar kan overstappen.  
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57. Mag een student vanuit een reguliere opleiding instromen in een opleiding op basis van een 
      cross-over kwalificatie?  
 
Ja, dit mag.  
 
58. Mag de cross-sectorale opleiding die ik beoog ook betrokken zijn bij andere experimenten?  
 
Nee, de opleiding mag niet mee doen aan de experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo of 
beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl om evaluatie van de effecten van de afzonderlijke 
experimenten mogelijk te maken.  
 
59. Welke naam geef ik aan de experimentele opleiding? 
 
De naam van de opleiding is hetzelfde als de naam van de cross-over kwalificatie. De naam van de cross-over 
kwalificatie levert voldoende herkenbaarheid op voor het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en studenten.  
 
60. Wat komt er op het diploma van de student te staan?  
 
Op het diploma komt de naam van de cross-over kwalificatie te staan. Dus niet alle namen van de kwalificaties 
waaruit de cross-over kwalificatie is samengesteld.  
 
61. Wat is het laatste moment dat een student een cross-over diploma kan ontvangen?  
 
Op grond van het experimenteerbesluit is dit het schooljaar 2024/2025. Overigens vindt er op grond van het 
besluit een evaluatie plaats in 2021. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan kan de periode worden verlengd (bij 
positieve uitkomst) dan wel verkort (bij negatieve uitkomst).  
 
62. Kan een onderwijsinstelling gedwongen worden te stoppen met de experimentele opleiding?  
 
Ja, wanneer de opleiding niet langer beantwoordt aan de wettelijke voorschriften (en deze daarvoor een 
waarschuwing heeft ontvangen) of wanneer de voorschriften van het experiment niet naar behoren worden 
nageleefd, dan kan worden besloten om geen nieuwe inschrijvingen meer toe te staan.  
 
63. Is een terugvaloptie verplicht?  
 
Ja, dit een vereiste voor deelname aan het experiment om de belangen van deelnemende studenten te 
waarborgen. Er moet voor de student die zich inschrijft voor een experimentele opleiding op basis van een 
cross-over kwalificatie een terugvaloptie zijn voor het geval dat deze om welke reden dan ook voortijdig 
uitstroomt. Er kunnen meerdere terugvalopties zijn. De terugvaloptie hoeft niet perse op dezelfde instelling te 
zijn. In dat laatste geval moet uit de aanvraag duidelijk blijken dat hierover afspraken zijn gemaakt met een 
andere instelling. 
 

 

Evaluatie 
 
64. Is deelname aan de monitoring en evaluatie van het experiment verplicht?  
 
Ja, deelname van de instelling aan de monitoring en evaluatie is vereist om te kunnen bepalen of de cross-over 
kwalificatie structureel moet worden aangeboden. De administratieve lasten die hiermee samenhangen worden 
zoveel mogelijk beperkt.  
 
65. Wanneer vindt de evaluatie van het experiment cross-overs plaats?  
 
De tussentijdse evaluatie vindt plaats in 2021 en de eindevaluatie vindt plaats na afloop van het experiment in 
2025. 
 
66.Worden cross-over kwalificaties op termijn, bijvoorbeeld na de evaluatie van het experiment, 
      automatisch opgenomen in de landelijke kwalificatiestructuur?  
 
Hierin is vooralsnog niet voorzien. Op basis van de evaluatie van het experiment wordt bezien of structurele 
inbedding van de in het experiment geboden ruimte wenselijk is. Afhankelijk daarvan zal worden bepaald hoe 
wordt omgegaan met binnen het experiment ontwikkelde cross-over kwalificaties. 
 


