
Casus 1 
Inschrijfprocedures: scholen hebben nadat ze geen kopie ID meer mochten opslaan 
procedures opgesteld die inhouden dat de ID en  verblijfsvergunningen fysiek en 
persoonlijk moeten worden gecontroleerd voorafgaand inschrijving. Aan deze verplichting 
hebben scholen niet kunnen worden voldoen doordat de scholen dicht of gedeeltelijk 
dicht waren en de instructie was om persoonlijk contact juist te voorkomen. Hoe dient de 
accountant hier te oordelen?  
 
Reactie OCW/IvhO 
In het servicedocument komt dit onderwerp niet terug. Er zijn geen afwijkingen op de 
wet- en regelgeving. De accountant handelt hier dus op de gebruikelijke wijze en volgt 
hierbij de aanwijzingen in het OAP 2020. 
Het onderwijs is niet permanent dicht geweest, er is voldoende tijd geweest om dit te 
herstellen. Ook nu is het onderwijs in het MBO weer open en kan dit alsnog hersteld 
worden. 
 
Casus 2 
Aanwezigheid: volgt de student de opleiding en heeft alleen nog maar bpv nodig om de 
opleiding af te ronden. Er is voor deze student geen programma meer. Er is rondom de 
teldatum dan geen bewijs dat de student nog de opleiding volgt. Hoe dient de accountant 
hier te oordelen? 
 
Reactie OCW/IvhO 
Het uitgangspunt bij de beantwoording van deze vraag is dat het om een student gaat 
die een BOL opleiding volgt. 
De instellingsaccountant moet vaststellen dat de student rond de teldatum de opleiding 
daadwerkelijk volgt. In het servicedocument is in paragraaf 2.3 opgenomen op welke 
andere manieren de instelling invulling kan geven aan de bpv verplichting. Dit zal blijken 
uit het dossier van de betreffende student. Uit het service document blijkt dat alleen als 
echt geen van geboden opties tot een realistische mogelijkheid leidt, de instelling dan 
met de student bespreekt om over te stappen naar een andere opleiding.  
Indien de student in de opleiding is gebleven en wacht op bpv, dan zal dit uit het dossier 
van de student moeten blijken (er is een vastlegging van de contactmomenten van de 
instelling met de student), hieruit moet zichtbaar zijn dat de student wacht op de bpv en 
de intentie heeft om de opleiding af te ronden. Daarnaast zullen de werkzaamheden van 
de accountant veelal later plaatsvinden dan het telmoment, waardoor de bpv vaak 
inmiddels is aangevangen, daaruit blijkt dan ook voldoende dat de student de opleiding 
daadwerkelijk volgt.  
 
Casus 3  
Aanwezigheid: de student moet alleen nog maar een proeve van bekwaamheid doen om 
de opleiding af te ronden. Er is voor deze student geen programma meer. Er is rondom 
de teldatum dan geen bewijs dat de student nog de opleiding volgt. Hoe dient de 
accountant hier te oordelen? 
 
 



Reactie OCW/IvhO 
Indien de student wacht op proeve van bekwaamheid, dan zal dit uit het dossier van de 
student moeten blijken (er is een vastlegging van de contactmomenten van de instelling 
met de student), hieruit moet zichtbaar zijn dat de student wacht op de proeve van 
bekwaamheid en de intentie heeft om de opleiding af te ronden. Daarnaast zullen de 
werkzaamheden van de accountant veelal later plaatsvinden dan het telmoment, 
waardoor de prove van bekwaamheid vaak inmiddels is aangevangen, daaruit blijkt dan 
ook voldoende dat de student de opleiding daadwerkelijk volgt.  
 
Casus 4 
Binnen een opleiding is door omstandigheden (prioritering van middelen) heeft voor een 
paar maanden rondom de teldatum een beperkte groep studenten een 
zelfstudieprogramma gevolgd met bijvoorbeeld wekelijkse terugkoppelmomenten. Hoe 
dient de accountant hier te oordelen bij de beoordeling of deze studenten de opleiding 
volgen? 
 
Reactie OCW/IvhO 
Uit het servicedocument (onderdeel 5) volgt dat de instelling de verplichting heeft om 
ongeoorloofd verzuim te melden. De verzuimregistratie volgt in principe een eventueel 
aangepast rooster. De geschetste casus van een beperkte groep studenten die een 
zelfstudieprogramma volgt met wekelijkse terugkoppelmomenten is te zien als een 
maatwerkoplossing. De instelling zal vastgelegd moeten hebben dat de 
maatwerkoplossing gevolgd is door de betreffende studenten (aangepast rooster). Uit het 
servicedocument blijkt ook dat de een aangepast onderwijsprogramma in de Onderwijs- 
en examenregeling (OER) vastgelegd moet worden. Op grond van het aangepaste 
rooster en de aangepaste OER kan de accountant vaststellen dat de student de opleiding 
volgt. 
 
Casus 5 
Studenten willen niet naar school gaan omdat ze niet durven voor zichzelf of hun 
omgeving. Controle hierop is niet mogelijk. Wat als deze student niet op afstand begeleid 
kan worden door eigen gedrag of afwezigheid van middelen. Hoe dient de accountant 
hier te oordelen bij de beoordeling of deze studenten de opleiding volgen? 
 
Reactie OCW/IvhO 
Zie servicedocument onderdeel 5.1: 
‘Als de student wegens een kwetsbare gezondheid of de kwetsbare gezondheid van een 
familielid niet fysiek naar school of BPV-plek kan voor het deel van het 
onderwijsprogramma dat weer fysiek wordt gegeven, dan is het in het belang van de 
student om zoveel als mogelijk een maatwerkoplossing te krijgen. Zolang de student dit 
voor hem/haar ingerichte maatwerkonderwijs ook volgt, is er geen sprake van 
ongeoorloofd verzuim.’ 
Dit aangepaste programma blijkt uit een aangepast rooster en vastlegging van contacten 
met de student in het dossier van de student. Mocht de student zich niet houden aan de 
gemaakte afspraken dan is deze student ongeoorloofd afwezig en dient daarnaar te 
worden gehandeld. Wanneer er sprake is van afwezigheid van middelen dan dient 



daarvoor een oplossing te worden gevonden. In 2020 zijn al middelen voor devices 
vrijgemaakt via SIVON. Voor 2021 zullen deze middelen worden verstrekt aan de 
instellingen. 
 
Casus 6 
In de praktijk zien we meerdere voorbeelden van situaties rondom stages die op grond 
van de bepalingen uit het OAP zouden leiden tot een fout dan wel het niet bekostigbaar 
zijn, terwijl het servicedocument 5.0 juist wel de gewenste flexibiliteit geeft. Als 
accountants willen we daar graag in meegaan, echter is het dan wel van belang dat door 
de Inspectie van het Onderwijs expliciet wordt bevestigd dat het servicedocument 5.0 
onderdeel uitmaakt van het normenkader waaraan de accountant toetst. Voor zover mij 
bekend heb ik deze bevestiging nog niet voorbij zien komen. 
 
Reactie OCW/IvhO 
Het uitgangspunt bij de beantwoording van deze vraag is dat het om een student gaat 
die een BBL opleiding volgt. 
De instellingsaccountant controleert de juistheid van de gegevens in het OBO. (NB sinds 
de doorontwikkeling BRON is er geen sprake meer van een bekostigingsonderzoek) 
Indien er gegevens t.a.v. POK zijn opgenomen in het OBO dan controleert de accountant 
de juistheid van die gegevens aan de hand van de afgesloten praktijkovereenkomst. 
Eventuele onjuistheden worden gecorrigeerd, hierbij wordt het OAP op de gebruikelijke 
wijze gevolgd. NB (dit staat ook in het OAP) dat onjuistheden gecorrigeerd moeten 
worden, maar de bekostiging van de student moet NIET op nee gezet worden. 
Als er geen POK is, dan zijn er geen te controleren gegevens of zullen de gegevens 
gecorrigeerd moeten worden, door deze te verwijderen.  
In het servicedocument in paragraaf 2.2 onder a is ook aangegeven hoe een instelling 
om dient te gaan als er op 31 december geen POK is. Dit is niet anders dan gebruikelijk.  
Indien het om een BOL student gaat, zie casus 2. 
 
Casus 7 
In het verlengde hiervan heeft de instelling zich tot het uiterste ingespannen om haar 
studenten zoveel als mogelijk was binnen de reguliere onderwijsperiode hun studie te 
laten afronden, rekening houdend met de geldende regels. Ons beleid is onder meer 
gebaseerd op de servicedocumenten die door de MBO Raad in samenspraak met de 
Onderwijsinspectie zijn opgesteld. Hierbij is o.a. het invullen van het praktijkonderwijs 
voor onze studenten een aandachtspunt. Op basis van de servicedocumenten, waaronder 
Servicedocument 5.0, hebben wij bijvoorbeeld studenten die een ‘uitgestelde’ stage 
hebben. Dit betekent dat een BOL-student die eigenlijk op één van de peildata een 
‘blokstage’ zou lopen, dat heeft gedaan op een later moment (bijv. in plaats van starten 
op 1 februari is de stage gestart op 15 februari) om er alsnog voor te zorgen dat de 
student tijdig kan diplomeren.  
 
Reactie OCW/IvhO 
Zie antwoord casus 2 en aanvullend: hier is duidelijk dat de student de opleiding volgt, 
doordat de uitgestelde stage inmiddels is aangevangen. 


