


agenda

• Onderwijstijd
• Wie controleer wat
• Andere redenen voor registratie 

aanwezigheid
• Discussie/vragen



Onderwijstijd

• BOL  minimaal 850 uur IIVO
• BOL-DT minimaal 300 uur IIVO
• BBL minimaal 300 IIVO waarvan 120 

uur niet gelijk aan BPV-uren



Onderwijstijd
• De programmering van de onderwijsactiviteiten is 

opgenomen in het studieprogramma
(onderwijs en examenregeling of een vergelijkbaar 
servicedocument). De programmering van de uren 
is vastgelegd in een planningsdocument (zoals 
een rooster, een studieplan of een jaarplanning).



Onderwijstijd

• De onderwijsactiviteiten zijn gericht op het 
behalen van de eindtermen van bestaande 
eindtermgerichte opleidingen of op het bereiken 
van de competenties van de experimentele 
competentiegerichte opleidingen



Onderwijstijd
• De uitvoering van de onderwijsactiviteiten vindt 

plaats onder verantwoordelijkheid, regie en 
toezicht van de instelling. De uitvoering vindt 
plaats onder verantwoordelijkheid van 
onderwijspersoneel dat op grond van de wet met 
die werkzaamheden mag worden belast



Onderwijstijd

• Onderdelen moeten voor iedereen 
zijn en verplicht

• individuele trajecten moeten 
individueel worden vastgelegd

• vrijstelling gaat van de iivo af



Wie controleer wat

• Voldoende omvang van de 
geprogrammeerde uren

• Realistische planning in verband met          
de voorzienbare uitval van lessen door 
feestdagen,cursussen, vergadertijden 
en inschatbare ziekte van docenten;
• De geplande uren moeten vallen 

binnen de hierboven geformuleerde 
criteria.
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Andere redenen voor registratie 
aanwezigheid

• Bekostiging  (A)
• Leerplicht  (I)
• Kwalificatieplicht (I)
• RMC (I)
• Studiefinanciering (A)
• IIVO (A I)



Andere redenen voor registratie 
aanwezigheid

Item Te verrichten werkzaamheden
Aansluiting actuele foto op 
deelnemersadministratie 

 het aantal deelnemers per 1 oktober 2010 volgens de actuele
BRON-foto (na mutatiestop 1 maart 2011) aansluit op de
gegevens volgens de te onderzoeken 
deelnemersadministratie.

Aansluiting actuele foto op 
deelnemersadministratie 

 Het aantal deelnemers per 1 februari 2011 volgens de actuele 
BRON-foto (na mutatiestop 1 maart 2011) aansluit op de 
gegevens volgens de te onderzoeken deelnemersadministratie 

Aansluiting actuele foto op 
deelnemersadministratie 

 Het aantal diploma’s 2010 volgens de actuele BRON-foto (na 
mutatiestop 1 maart 2011) aansluit op de gegevens volgens de 
te onderzoeken deelnemersadministratie. 

Naleving van Koppelingswet  de instelling een procedure heeft beschreven en hanteert voor 
de inschrijving van de deelnemers die vallen onder de 
Koppelingswet (bij de inschrijving 18 jaar of ouder en niet over 
een Nederlandse Nationaliteit beschikken).

Systeem 
presentieregistratie voor 
o.a. de melding van 
langdurige afwezigheid in 
het kader van (WEB: 
artikel 8.1.7)

 de instelling een sluitend en controleerbaar systeem heeft voor 
de registratie van de presentie van elke BOL – en BBL-
deelnemer;

 de instelling voor deelnemers die vallen onder de Wet 
studiefinanciering 2000 of de Wet tegemoetkoming 
onderwijsbijdrage en schoolkosten, een procedure ten behoeve 
van de naleving van artikel 8.1.7 heeft beschreven en hanteert. 

Notitie Helderheid BVE 
2004

 de instelling verantwoording heeft afgelegd in het jaarverslag 
over de naleving van de thema’s van de Notitie Helderheid die 
de bekostigingsgegevens betreffen;

 de door instelling verantwoorde informatie juist en volledig is.  



Discussie/vragen
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