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1: Opzet domeinen:

Boom-, tak-, bladstructuur (volledig hierarchisch)

Domein A Uitstroompr. Z1
Kwalificatiedos. A1  

Uitstroompr. Z2
Kwalificatiedos. A2

etc
Domein B Uitstroompr. Z3

Kwalificatiedos. B1  
Uitstroompr. Z4

Kwalificatiedos. B2
etc



Toevoegen domeinen aan huidige crebotabel, 
bijhouden relatie domein, KD en UP in tabel

crebo omschrijving geldig m.i.v. type crebo valt onder crebo

10101 eindtermenkwalificatie A 1-1-2000 E -

10102 eindtermenkwalificatie B 1-1-2000 E -

80001 domein I 1-1-2011 D -

80002 domein II 1-1-2011 D -

90100 kwalificatiedossier 1 1-1-2011 K 80001

90110 kwalificatiedossier 2 1-1-2011 K 80001

90101 uitstroomdifferentiatie 1A 1-1-2011 U 90100

90102 uitstroomdifferentiatie 1B 1-1-2011 U 90100

90111 uitstroomdifferentiatie 2A 1-1-2011 U 90110

90112 uitstroomdifferentiatie 2B 1-1-2011 U 90110



2: Domeinen en bekostiging

 Onderwijsprogramma uitsluitend op domein 
volgen geldt alleen voor BOL deelnemers

 Bij inschrijving op uitsluitend een domein of 
kwalificatiedossier waarbinnen meerdere niveaus 
voorkomen, wordt het niveau bepaald ahv de 
vooropleiding

 Duurbegrenzing:
- Uitsluitend opleidingsdomein: max 1 jaar
- Kwalificatiedossier niv 1-2: max 1 jaar
- Opleidingsdomein en of kwalificatiedossier 

niv 3-4 tesamen: max 2 jaar



 Nieuwe Onderwijsovereenkomst als:
- Wisseling van kwalificatiedossier buiten 

oorspronkelijk domein

- Wisseling van leerweg, voltijd/deeltijd, 
studiefinancieringsregiem en ander 
kwalificatiedossier na behalen opleiding 
binnen oorspronkelijke domein

 Addendum als:
- Wisseling van kwalificatiedossier en/of 

uitstroomprofiel binnen eenzelfde domein.



 In BRON in- en uitschrijving op domein-niveau.

Onderwijsprogr.            Inschrijfdat.    Mutatiedat.    Uitschrijfdat

- domein A 01-08-2011
- kwalificatiedossier A1 01-08-2011
- uitstroomprofiel A1-1 01-08-2013
- domein A 01-07-2015



3: Administratieve lastenverlichting

Constatering omvang totaal aantal switches per 
schooljaar (= nieuwe OO’s) onderzoek expertgroep op 
koers

Totaal: 120.748 = 100,0 %

Tussen domeinen 34,3 %
Andere leerweg 8,1 %
Studiefinanciering 20,2 %
Na diploma 15,5 %

Resteert 26.444 = 21,9 %



Scenario A

Afhankelijk van de keuze van de deelnemer bij de start van 
het onderwijs zijn diverse OO’s mogelijk met alleen:
- Naam + code domein of
- Naam + code kwalificatiedossier of
- Naam + code uitstroomprofiel

Voordeel: grote inrichtingsvrijheid school
Nadeel: geen eenduidige informatie op OO en nog meer 

administratieve last dan nu

Een onderwijsovereenkomst en een addendum bevat altijd:

- naw gegevens deelnemer en school
- leerweg/intensiteit en niveau



Scenario B
Afhankelijk van de keuze van de deelnemer bij de start van 
het onderwijs staat er op een OO: 
- Altijd naam + code domein 
en op moment dat student KD/UP kiest ook
- Naam + code kwalificatiedossier en/of
- Naam + code uitstroomprofiel

Bij wisseling van kwalificatiedossier en/of uitstroomprofiel 
is sprake van een addendum waarop staat:
- Naam + code kwalificatiedossier of uitstroomprofiel 

Voordeel: Rechtsbescherming “zeer goed” geregeld. 
Nadeel: Administratieve last nauwelijks verminderd (26.444 

OO’s minder dan nu).



Scenario C
Onafhankelijk van de keuze van de deelnemer bij de start 
van het onderwijs staat er op een OO alleen: 
- Naam + code domein

Als de deelnemer voor een kwalificatiedossier en/of 
uitstroomprofiel kiest (kan ook al zijn bij de start) wordt er 
een addendum opgesteld met naam + code van het 
kwalificatiedossier of uitstroomprofiel

Voordeel: Omvangrijke administratieve lastenverlichting 
(79.272 minder OO’s) en rechten deelnemer goed 
geborgd 

Nadeel:…….
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