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Waarom erkenning?

Als u mbo-studenten van opleidingen 
in de Zorg, Welzijn of Sport wilt 
opleiden, moet u als organisatie 
erkend leerbedrijf van Calibris zijn. 

� Dus: erkenning is verplicht voor

het opleiden van studenten  

Sport & Bewegen van een ROC!

(bij begeleiden van enkel cursisten vanuit 
bondsopleidingen is erkenning dus niet nodig) 



Voorwaarden vooraf

• Erkenning wordt aangevraagd door 
verantwoordelijke persoon binnen 
vereniging bij begeleiden van stagiaires

• Adresgegevens + KvK-nummer bij de 
hand houden

• Inzicht in aantallen stagiaires etc.

• Inzicht in deskundigheid van diverse 
stagebegeleiders

• Naam van de opleiding (niveau 2, 3 of 4) 
van de stagiaire is bij u bekend



Aanvragen erkenning

1. Ga naar http://mijn.calibris.nl

2. Klik op ‘erkenning aanvragen’ aan de 
rechterkant van de pagina 

(klik op ‘hier’)

3. Doorloop de stappen achtereenvolgens 
beschreven in deze presentatie

� zie de opmerkingen in presentatie 
voor extra informatie



4. Na positieve afronding van de aanvraag,    
neemt een adviseur van Calibris binnen 3 
maanden contact met u op om een bezoek 
in te plannen. Doel van dit gesprek is:
� doornemen erkenning
� kijken waar ondersteuning mogelijk of 
nodig is

5. Wordt de aanvraag tussentijds 
afgebroken, dan neemt een adviseur op 
korte termijn contact met u op. 

Voor vragen over de erkenning: 
http://help.mijn.calibris.nl/MijnCalibris/FAQ/erkenningaanvragen.htm#100

of: 030-7507300



De stappen naar 
erkenning    



Op deze pagina komt u terecht nadat u op 
http://mijn.calibris.nl heeft gekozen voor ‘erkenning 
aanvragen’. U vult hier, als contactpersoon van de 
vereniging, uw eigen gegevens in



Na het invullen van uw 
gegevens, ontvangt u een e-
mail om uw account te 
activeren. Die e-mail ontvangt u 
op het e-mailadres wat u heeft 
doorgegeven bij registratie.    
(zie volgende pagina)



In uw inbox ontvangt u de 
bevestigingsmail. U kunt de account 
activeren door op de link ‘account 
activeren’ te klikken. De betreffende 
pagina op de website van Calibris opent 
dan automatisch. 



Vul bij gebruikersnaam het e-mailadres in dat u 
gebruikt heeft om u te registreren. Bij 
wachtwoord vult u het door u zelf gekozen 
wachtwoord in. (zie ook de bevestigingsmail)



Vul op deze pagina de gegevens van uw vereniging in 
en klik op volgende. Mocht u het KvK-nummer niet 
weten of bij de hand hebben, dan kunt u dit opzoeken in 
het handelsregister van de Kamer van Koophandel: 
www.kvk.nl/handelsregister 
Let op: het KvK-nummer overnemen zonder punten of 
andere tekens!



De volgende stap is het aanmelden van uw 
organisatie. Dit doet u door de groene cirkel 
behorende bij uw eigen vereniging aan te 
klikken en op volgende te klikken.

Het kan zijn dat er een 
pop-up geblokkeerd wordt 
(zie de gele balk bovenin 
uw scherm). Mocht dit het 
geval zijn, klik dan op de 
balk en kies voor 
‘uitvoeren’



Nadat u op de groene cirkel geklikt heeft, 
wordt uw vereniging grijs gearceerd. Klik 
nu op volgende om door te gaan. 



Indien niet compleet, vul hier 
nogmaals de gegevens van uw 
vereniging in. Velden met (*) zijn 
verplicht. Klik vervolgens op 
volgende. 



Vul hier uw correspondentieadres in. 
Indien dit afwijkt van het door u 
eerder ingevulde adres. Klik daarna 
op volgende. 



Vul hier uw persoonlijke gegevens in. 
Wederom velden met (*) zijn verplicht. Klik 
daarna op volgende. 



Controleer het overzicht van de 
organisatiegegevens van uw 
vereniging. Indien akkoord, klik 
dan op volgende. 
Gebruik ‘vorige’ indien u gegevens 
wilt wijzigen.



In het scherm ‘opleiding selecteren’ kiest u de sector waarvoor u stageplaatsen kunt 
aanbieden. Voor de meeste sportverenigingen gelden de volgende keuzes: ‘sport’ bij sector, 
vervolgens ‘sportverenigingen en –clubs’ bij branche, daarna ‘sportvereniging en –clubs’ bij 
werkveld en tot slot de naam van de opleiding die uw stagiaire nu volgt. Vaak is dit ‘sport-en
bewegingsleider’. Klik daarna op volgende. 



Vervolgens krijgt u het overzicht van 
de door u geselecteerde opleiding. 
Indien akkoord, klik dan op volgende.  



Op deze pagina dient u aan te geven welke werkzaamheden binnen uw 
vereniging voorkomen. Om een stageplaats te kunnen bieden, moeten in 
principe alle 2 genoemde werkzaamheden voorkomen. Vink uw situatie aan 
en klik daarna op volgende. 



In dit overzicht geeft u aan voor welk 
soort studenten u een stageplek kunt 
bieden. Door op het blauwe 
vraagteken te klikken, krijgt u een 
korte toelichting bij de 
keuzemogelijkheden. Geef het aantal 
plekken aan en klik daarna op 
volgende. 

BOL is een combinatie van leren en stage. 
Met BOL zit de student vijf dagen in de 
week op school voor theorie. De 
praktijkervaring wordt opgedaan door het 
lopen van stages.

BBL is een combinatie van leren en werken. 
Met BBL zit je de student één dag in de 
week op school en werkt hij/zij vier dagen in 
de week bij een bedrijf of organisatie. 



Beantwoord 
vervolgens de 
vragen rondom de 
voorwaarden van 
begeleiding

Mocht u gekwalificeerd
praktijkbegeleider in de sport zijn, dan 
kunt u ja aanvinken bij ‘certificaat 
cursus werkbegeleiding’. Vul anders 
nee in en klik op volgende. 



In dit scherm vult u in hoe 
de betreffende begeleider 
scoort op de diverse 
bekwaamheden. Klik 
vervolgens op volgende 
onder aan de pagina. 



In dit scherm geeft u aan akkoord te gaan met de 
voorwaarden. Let op: het is belangrijk dat u alle 
voorwaarden accepteert (door ‘ja’ te vinken) anders 
wordt uw vereniging niet erkend en stopt de 
aanvraag!



Geef nogmaals uw akkoord (door ‘ik ben akkoord 
met bovenstaande gegevens’ aan te vinken) en 
klik op volgende om uw aanvraag af te ronden. 



Uw vereniging is nu erkend. 
Beantwoord tot slot de 2 gestelde vragen en klik op 
volgende om het overzicht van uw vereniging te zien. 



Uw aanvraag is afgerond en u bevindt zich nu in het 
overzichtsveld van uw vereniging.
Aan de linkerkant van de pagina kunt u een overzicht 
terugvinden van de kwalificaties (= opleidingen) waarvoor u 
erkend bent en kunt u stagevacatures plaatsen.

Een adviseur van Calibris neemt binnen 3 maanden 
contact met u op om de erkenning met u door te spreken.



Voor vragen over de 
erkenning: 

http://help.mijn.calibris.nl/MijnCalibris/FAQ/

erkenningaanvragen.htm#100

of: 030-7507300


