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Huidige wettelijke situatie

• Op basis van wetgeving wordt een mbo-student niet 
bekostigd als er op de teldatum (1 oktober/1 februari) 
geen ondertekende OOK is.

• In de praktijk blijkt het niet altijd haalbaar om alle 
studenten, die daadwerkelijk onderwijs volgen, voor 
de teldatum de OOK te laten ondertekenen.

Gevolg : inhouding bekostiging

Onwenselijke situatie, een te zware sanctie

Eerder oordeel Raad van State : disproportioneel



Voorgestelde aanpassingen 

accountantsprotocol

Aanpassing controleprotocol accountants per 2015:

Het enkel ontbreken van een ondertekende OOK op de 
teldatum kan niet meer leiden tot het zondermeer 
inhouden van bekostiging.

Accountant zal bij ontbreken van een tijdig 
ondertekende OOK moeten vaststellen dat de student 
op teldatum daadwerkelijk onderwijs volgde aan de 
mbo-instelling + voldoet aan overige 
bekostigingsvoorwaarden.



Bijkomende aanpassingen 

accountantsprotocol 
Aanvullende aanpassingen in controleprotocol

• Niet tijdig ondertekende derdenmachtiging

Indien student wel aan overige 
bekostigingsvoorwaarden voldoet dan geen 
consequenties voor bekostiging.

• Niet tijdig ondertekende BPV-overeenkomst

Indien BBL-student wel deelneemt aan BPV en aan 
overige bekostigingsvoorwaarden voldoet dan geen 
consequenties voor bekostiging.



Let wel:

• De voorgestelde aanpassingen in het 
accountantsprotocol hebben geen gevolgen voor de 
huidige procedures op de instelling (de 
handtekeningen horen op tijd te zijn).

• De voorgestelde aanpassingen in het 
accountantsprotocol hebben wel gevolgen voor het 
handhavingsbeleid.



Voorgestelde wijzigingen wet en 

toezicht

Wetswijziging per 1 augustus 2017

De WEB wordt aangepast: 

Aan de inschrijving van een mbo-student ligt een OOK 
ten grondslag.

Toezicht op OOK’s in de toekomst

• Processen rondom OOK’s in de instelling moeten op 
orde zijn = onderdeel van risicogericht toezicht

• Indien daartoe aanleiding: onderzoek OOK’s in de 
Staat van de Instelling 



Voorstel communicatie

Aanpassing accountantsprotocol:

• wordt 2 oktober besproken in ‘Najaarsoverleg 
onderwijsaccountantsprotocol’

• echter: wordt pas bekrachtigd in december.

In september: 

• Formele brief vanuit OCW aan MBO Raad;

• MBO Raad verspreidt formele brief aan scholen;

• Afschrift van formele brief aan alle 
instellingsaccountants, zodat op aanpassing 
controleprotocol kan worden geanticipeerd. 


