
Voorwaarden branche-erkenning 

Basisvoorwaarden 
Een cursus dient te voldoen aan de volgende basisvoorwaarden voldoen om voorgedragen te worden voor de 

branche-erkenning: 

• De opleider accepteert de voorwaarden om voor branche erkenning in aanmerking te komen en zegt 

daarmee toe dat hij actief zal stimuleren dat zijn cursisten en de werkgever / P&O-er of leidinggevende van 

die cursisten hun ervaringen met de betreffende cursus delen op de branche website.  

• De opleider is bereid tot samenwerken met andere opleiders. Die samenwerking kan tot uiting komen in het 

gezamenlijk ontwikkelen van opleidingscontent en het samenwerken om cursussen te laten doorgaan, die 

anders niet zouden doorgaan omdat de opleiders ieder voor zich te weinig aanmeldingen hebben. 

• De opleiding waarvoor branche erkenning wordt aangevraagd zal volgens planning minimaal eens per jaar via 

open inschrijving aangeboden worden. 

• De opleiding waarvoor branche erkenning wordt aangevraagd betreft niet een wettelijk verplichte cursus of 

training (BHV, Spuitlicentie, etc.) of een opleiding die niet specifiek bedoeld is voor werkenden, zoals een BOL 

opleiding of andere vorm van dagonderwijs. 

Beoordelingscriteria 
Wanneer aan deze basisvoorwaarden wordt voldaan zal Kasgroeit de opleiding inhoudelijk nader analyseren. De 

inhoud van de opleiding wordt beoordeeld op de volgende criteria:  

• De opleider beschikt over een duidelijk overzicht van de inhoud en doelen van de opleiding en stelt dit 
beschikbaar voor publicatie op de website van de branche. 

• De inhoud van de opleiding sluit aan bij de vakgerichte opleidingsbehoefte binnen de branche. De leerdoelen 

zijn te linken aan de werkzaamheden en functies die in de branche voorkomen en die in de ontwikkelscan 

worden beschreven.  

• De opleider beschikt over minimaal twee positieve referenties van werkgevers / werknemers in de branche, 

specifiek ten aanzien van de te erkennen opleiding. 

• De opleider heeft voor de te erkennen opleiding een inschatting gemaakt van het niveau van de opleiding, 

met gebruikmaking van het NLQF raamwerk. De scholingsadviseur is ervan overtuigd dat de opleider de juiste 

niveau inschatting gemaakt heeft.  

• Kasgroeit heeft inzicht in welke docenten ingezet worden voor de opleiding en is ervan overtuigd dat deze 

docenten voldoende en actuele kennis hebben van de praktijk. 

Monitoren kwaliteit 
Als de cursus voldoet aan de basisvoorwaarden en de beoordelingscriteria wordt de cursus opgenomen in 

het opleidingsaanbod van Kasgroeit. Om branche erkend te worden en te blijven moet de kwaliteit van de 

opleiding door de deelnemers goed beoordeeld worden via het reviewsysteem.  

• In samenwerking met de opleiders krijgen de cursisten een mail met de vraag om de cursus te 
beoordelen op een 7-tal criteria. 

• Er zijn per opleiding minimaal vijf beoordelingen gegeven in de laatste 12 maanden. 

• Het overall rapportcijfer in de beoordelingen is gemiddeld drie en halve ster. 

• Geen van de criteria wordt gemiddeld beoordeeld met minder dan twee en halve ster 

• Minimaal 75% van de deelnemers zou de opleiding aanbevelen aan anderen. 

Het toekennen van branche erkenning  
Het toekennen van branche erkenning is een rol voor een paritair samengestelde commissie. De branche wordt per 

definitie gevormd door werkgevers en werknemers gezamenlijk. 

Deze commissie vergadert eens per jaar over dit onderwerp. De taak van de paritaire commissie is toe te zien op de 

juiste naleving van de procedures. Wanneer de procedures juist gevolgd zijn en de kwaliteit van de betrokken 

opleidingen voldoende wordt beoordeeld dan verstrekt de commissie de branche-erkenning aan de cursus.  


