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• Focus op Vakmanschap is vertaald in 
de wet Doelmatige Leerwegen en 
Modernisering Bekostiging  
 

• Meest ingrijpende verandering sinds 
invoering WEB 
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• Een totale reset voor het MBO 
 

• Besturen moeten, zullen en gaan 
(nieuwe) keuzes maken. 
 

• Beter presteren van deelnemers (meer 
begeleide onderwijstijd, sneller een diploma) 

• Beter presteren van onderwijsteams 
(meer begeleide onderwijstijd) 

• Beter presteren van bestuurders (keuzes) 
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De wereld sinds 23-6-'13 

  
 

• Splitsing invoering DLMB en nieuwe KD’s 
• Splitsing DLMB in DL en MB  
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Opvatting minister  
nieuwe KD’s 

 
• Vaststellen voorjaar 2014 
• Invoeren per augustus 2015 
• Verplicht per augustus 2016 
 
Criterium voor vaststellen: ze voldoen 
aan ALLE vastgestelde eisen. 
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MB 

• Betreft inschrijvingen op 1-10-2013 
(ook voor entree)* 

• Betreft Diploma van 2013 
• Effect nieuwe bekostiging is per 1-1-

2015 merkbaar  
 
• Let op er is een overgangsregeling 
 
*Bekostiging entree opleidingen op basis van deelnemers aantallen van huidige 
Niveau 1 opleidingen. 
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MB 

• Afgeschaft / niet bekostigd  
– Deeltijd BOL 
– BPV–lozen 
– Diploma stapeling 
– Diplomabekostiging Extraneus, die geen 

bekostigde inschrijving hebben gehad in MBO op 1-10 het 
jaar daarvoor en/of 2 jaar daarvoor) 

 
BBL factor ZORG van 0,8  0,4 
BBL factor ELI van 0,5  0,4 
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Diplomawaarde 

• Diplomawaarde niveau 2-4 
Niveau 2  1 
Niveau 3  3 
Niveau 4  5 
 

• Betreft diploma’s behaald in het 
bekostigd MBO (onafhankelijk van welke instelling) 
 

• Controle via BRON 
(als je niveau 3 diploma hebt gehaald en daarna een niveau 4, 
krijg je voor dat niveau 4 diploma 5-3=2 diplomawaarden) 
 
(na 3e jaar niet op 1-10 ingeschreven blijven  
eerdere diploma’s buiten beschouwing) 
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DL 

• Invoering entreeopleiding per 1-8-2014 
• Drempelloze instroom niveau 2 vervalt 

per 1-8-2014  
• Invoering verkorting per 1-8-2014 
• Invoering intensivering per 1-8-2014 
• Invoering cascade per 1-1-2015 
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Invoering entreeopleidingen 
per 1-8-2014 

• 1 dossier (meerdere uitstroom profielen) 
• Afgezonderd entree budget per 

instelling, besteding budget door 
instelling 

• Bindend studieadvies na 4 maanden 
• Toegang voor deelnemers die niet 

toelaatbaar zijn voor 2 t/m 4 
beroepsonderwijs en geen VO 
leerrechten hebben 

• Oude niveau1 opleidingen worden nieuwe wet bekostigd als entree opleidingen 
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Invoering verkorting  
per 1-8-2014  

 
• Op bestaande KD’s 
• Voorlopige lijst van 4-jarige (47) deze 

lijst wordt nog aangepast (deze mogen 
in 4 jaar) 

• Komt definitieve lijst die moeten in 4 
jaar. 
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Invoering intensivering 
per 1-8-2014 

 
 

• Tot nieuwe normen onderwijstijd 
• Op bestaande KD’s 
• Onderwijs Teams (OT) aan zet 
 

DIT MOET 
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Per 1-8-2013  BOT BPV  VRIJ TOTAAL 
BBL 200 610 40 850 

Per 1-8-2014  BOT BPV  VRIJ TOTAAL 
BOL entree 600   400 1000 
BOL 1 jarig 700 250 50 1000 
BOL 2-jarig 1250* 450 300 2000 
BOL 3-jarig 1800* 900 300 3000 
BOL 4-jarig 2350* 1350 300 4000 

* 700 uur eerste jaar 
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Handhaven onderwijstijd 

• Op kwaliteit 
– Jaar-, diplomaresultaat 
– Tevredenheid studenten (JOB) 

medewerkers (MTO) bedrijfsleven 
– Leertijd (roosters e.d. evenwichtig 

programma) 
• 2 van de 3 ‘fout’ onderzoek  

sanctie 
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  Afwijken ? Ja, mits....... 
• OT ontwerpt 
• OT ziet reden om, af te wijken  
• OT motiveert naar bestuur 
• Bestuur besluit (criterium kwaliteit) 
• Bestuur legt voor aan deelnemersraad 

 
NB GROTE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR OT 
Vraagt grote zorgvuldigheid 

 
Afwijken 
• Verhouding BOT – BPV 
• Op totalen ??  probleem met ‘leertijd’ 
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Invoering Cascade  
per 1-1-2015 

• Op aantallen inschrijvingen 1-10-2013 
 

• Beoogt intensivering te stimuleren (1,2 het 
eerste jaar) 
 

• Begrenst in ieder geval de 
bekostigingsduur en is daarmee een 
prikkel voor begrenzing van de 
verblijfsduur 
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Cascade is deelnemer gebonden (BRON) 

• Cascade niveau 2-4      Cascade entree 
1e   1,2  1e   1,2 
2e   1  2e   0,6 
3e   1  3e  verder   0 
4e   1 
5e   0,5 
6e   0,5 
7e verder   0 
(na 3e jaar niet op 1-10 ingeschreven cascade opnieuw) 
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Juiste plaatsing in 
beroepsonderwijs 

fundamenteel 
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Derde Leerweg 

• Bedoeld voor “private tak” van instelling 
• Dus niet door OCW bekostigde 

deelnemers die je een traject laat 
volgen.  

• Moet crebo aanvragen per 1-8-2013 
• Geef je dat “soort” opleidingen 

aanvraag eenvoudig  
• Zware aanvraag als je de opleidingen 

niet geeft. 
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