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Veranderingen in de processen bij onderwijsinstellingen 
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Invoer  domeinen 

Consequenties voor: 
• Onderwijskundige processen 
• Administratieve processen 
• (kernregistratie) systemen 
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Onderwijskundige processen 

• Domeinprogramma is bedoeld voor studenten 
die twijfelen over hun opleidingskeuze tav 
kwalificatiedossiers/kwalificatie 

• Instelling is vrij om wel/geen 
onderwijsprogramma aan te bieden op 
uitsluitend domeinniveau 
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Admin. processen: bekostingsdocumenten 

Wat blijft gelijk 
• Eisen gesteld aan gegevens op onderwijsovereenkomst  

en BPVO   
• Bij de start van een opleiding moet een 

onderwijsovereenkomst getekend worden door de 
deelnemer en instelling 

Wat is anders 
• Bij wijziging van opleiding (domein, kwalificatiedossier, 

kwalificatie) leerweg, voltijd/deeltijd moet aangetoond 
worden dat de deelnemer hiermee ingestemd heeft. Dit 
mag op een andere wijze dan door ondertekening 
aangetoond worden 
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Wijziging van opleiding, leerweg, vt/dt  
 
Optie I:  Als bewijs van instemming wordt  
  een nieuwe OO ondertekend  

 
• Huidige AO procedure blijft gelijk 
• Administratieve last iets hoger dan voorheen 

aangezien ook bij wisseling van KD naar KW 
nu ook een nieuwe OO (is nu niet verplicht) 

• Huidige layout/inhoud van de OO kan 
gehandhaafd blijven 
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Wijziging van opleiding, leerweg, vt/dt  
 
Optie II:  bewijs van instemming wordt op een 
  andere wijze geregeld dan door  
  ondertekening OO 

 
• AO procedure wordt anders (vb digitaal accoord) 
• Administratieve last minder dan nu 
• Layout en inhoud van huidige OO moet anders  

(naar analogie van verzekeringspolis) 
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Onderwijsovereenkomst bij Optie II 
De OO bestaat dan uit: 
• Raamovereenkomst waarin algemene rechten en plichten 

aangegeven + procedure bij wijziging opleiding 
  - NAW student 

 én 
• Deelovereenkomst waarin vastgelegd is welk 

onderwijsprogramma gevolgd wordt 
  - NAW student 
  - Niveau 
  - Leerweg 
  - Domein (start- en einddatum)  
  - Kwalficatiedossier (start- en einddatum) 
  - Kwalificatie (start- en einddatum) 

 



8 

Onderwijsovereenkomst bij Optie II 
 
Bij start opleiding 

 
• Raamovereenkomst 
 - gegevens deelnemer en instelling 
 - beschrijving rechten/plichten en procedure inschrijving 
 - handtekening deelnemer 
 
• Deelovereenkomst 
 - zit vast aan raamovereenkomst 
 - is de eerste inschrijving 
 - handtekening deelnemer 
 
Bij wijziging  opleiding     
          
• - deelnemer ontvangt bericht via Addendum 
 - vervangt telkens de oude deelovereenkomst 
 - geen handtekening deelnemer (andere wijze geregeld) 
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Voorbeeld 1. 
• Bol deelnemer start een BOL opleiding met een     

domeinprogramma voor een half jaar 
• Hij gaat daarna voor een half jaar       

kwalificatiedossier 92..0 volgen 
• Hij besluit over te stappen naar een BBL leerweg kiest 

kwalficatie 92..2  met nog een duur van 2 jaar 
 

Naw 
1-08-2012 

 
Naw 
Domein x 
(1-08-2012/31-01-2013) 
BOL vt 
Niveau  4 

Naw 
Domein x 
KD 92..0 
(1-02-2013 /30-07-2013) 
BOL vt 
Niveau 3 

 

Naw 
Domein x 
KD 92..0 
Kwalif. 92..2 
(1-08-2013 /02-07-2015) 
BBL 
Niveau 3 
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Voorbeeld 2. 
• BOL-vt  deelnemer kiest direct voor  kwalficatie 92..2  

met een 3 jarige onderwijsprogramma 
• Hij besluit na 2e jaar over te stappen op een andere 

kwalificatie van een ander domein 

Naw 
1-08-2012 
 

Naw 
Domein x 
KD 92..0 
Kwalif. 92..2 
(1-08-2012 /30-07-2015) 
BOLvt 
Niveau 3 

 
Naw 
Domein y 
KD 94..0 
Kwalif. 94..2 
(1-08-2013 /30-07-2015) 
BOLvt 
Niveau 3 
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Aanpassing systemen:BRON 
Wat wordt anders 
Onderwijsprogramma voortaan beschouwd als 

periodegegeven: 
• Bij wijziging hoeft student in kernregistratiesysteem niet 

meer uit- en opnieuw ingeschreven te worden 
• Wijziging wordt als mutatie van periodegegeven gemeld  

aan BRON 
Wat blijft gelijk 
• Tegelijk actief zijn voor 2 opleidingen kan niet binnen 

eenzelfde inschrijving  
Wat wordt mogelijk aangepast (nog in bespreking) 
BPV record: wel/geen crebonummer  + niveau  
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Student volgt maar 1 opleiding 
tegelijkertijd 

 
-   NAW gegevens  (record 305) 
 
    Inschrijfgegeven(record 320)     Startdatum    Gepl eindd.     uitschrijfdat 

    01-08-2012 30-07-2015     02-07-2015 
    periode gegeven(record 321)     Ingangsdatum      
     domein ….1      01-08-2012  
     Kwalficatiedossier  91..0 01-02-2013  
 Kwalif. 91..1       01-08-2013 
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Student volgt 2 opleidingen tegelijkertijd 

     
  Inschrijfgegeven (record 320)     Startdatum    Gepl eindd.      uitschrijfdat  

    01-02-2013 30-07-2014      02-07-2014    
     periode gegeven(record 321)     Ingangsdatum      
     Kwalficatiedossier  92..0  01-02-2013  
 Kwalificatie. 92..1   01-08-2013 

-  NAW gegevens  (record 305) 
 
    Inschrijfgegeven(record 320)     Startdatum    Gepl eindd.     uitschrijfdat   
     01-08-2012 30-07-2015     02-07-2015 
    periode gegeven(record 321)     Ingangsdatum      
     domein ….1      01-08-2012  
     Kwalficatiedossier  91..0  01-02-2013  
 Kwalificatie. 91..1   01-08-2013 
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Vragen die nog beantwoord moeten worden 

• Aanpassingen nodig in kernregistratiesystemen 
• Op welke wijze gaat in het accountantsprotocol 

de mogelijkheid van bevestiging anders dan 
handtekening gecontroleerd worden? 

• Inhoud + lay out 
raamovereenkomst/deelovereenkomst als optie 
II gekozen voor OO  

• ……………. 
• ……………. 
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E  
 

fac.bergmans@roceindhoven.nl  
Frans Bergmans 

mailto:fac.bergmans@roceindhoven.nl�

	Dianummer 1
	Invoer  domeinen
	Onderwijskundige processen
	Admin. processen: bekostingsdocumenten
	��Wijziging van opleiding, leerweg, vt/dt ��Optie I: 	Als bewijs van instemming wordt 			een nieuwe OO ondertekend �
	� ��Wijziging van opleiding, leerweg, vt/dt ��Optie II: 	bewijs van instemming wordt op een 		andere wijze geregeld dan door 			ondertekening OO�
	Onderwijsovereenkomst bij Optie II
	Dianummer 8
	Voorbeeld 1.
	Voorbeeld 2.
	Aanpassing systemen:BRON
	Student volgt maar 1 opleiding tegelijkertijd
	Student volgt 2 opleidingen tegelijkertijd
	Vragen die nog beantwoord moeten worden
	Dianummer 15

