
1

Doorlopende leerroutes

• Overgang van experiment naar wet

• Levering aan DUO vanaf 1-8-2020

• Beleidsinformatie tijdens het experiment

• Aantallen
 Leerroutes in RIO
 Deelnemers in VO en MBO
 Aantal deelnemers aan het experiment
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Overgang van experiment naar wet

Experiment doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022
Wetgeving doorlopende leerroutes vanaf 1-8-2020

Tijdens het experiment
-elementcode voor de betreffende leerlijn wordt opgenomen in BRIN
-binnen het vo inschrijven op de elementcode van het experiment
-binnen het mbo ingeschreven op een crebocode, zoals andere studenten
-studentenstudenten die  op 1-8-2020 al deelnemen aan een experiment blijven ingeschreven op de 
elementcodes van het experiment en de crebocode in het mbo 
-de gegevens over de mbo studenten worden via excel bestanden opgevraagd door DUO

Vanaf 1-8-2020
-melden leerroute aan RIO
-leveren inschrijving op de leerroute aan ROD VO 
-leveren inschrijving op de leerroute aan ROD MBO



Reguliere situatie

Doorlopende leerroute (DLR), niveau 2/3/4

fase- MBOVMBO fase-VO

MBOVMBO

1 2 3 4 5 6

Geïntegreerde leerroute (GLR), vmbo-bb en basisberoepsopleiding zonder vmbo 
diploma, niveau 2

fase- MBOVMBO fase-VO

1 2 3 4



Melden doorlopende leerroute vmbo-mbo 

De mbo-instelling die een doorlopende leerroute vmbo – mbo verzorgt, meldt 
dit aan DUO door de informatie op te geven in RIO bij het opleidingen 
aanbod

Geef hier aan welke route je verzorgt:
• de geïntegreerde leerroute 
• de doorlopende leerroute 
En geef per route aan met welke VO onderwijsaanbieder(s) deze leerroute 
wordt verzorgd

De VO school volgt dezelfde stappen en meldt ook de leerroute aan RIO
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VO instellingen geven bij een inschrijving aan:
Welke leerroute vmbo-mbo de leerling volgt en in welke fase van de 
leerroute de leerling zich bevindt

Bij de inschrijving in ROD VO wordt vanaf leerjaar 3 opgenomen:
het opleidingskenmerk: 

doorlopende leerroute  VMBO-MBO of,
geïntegreerde leerroute VMBO-MBO

de fase waarin de leerling zich bevindt:
VO of,
MBO

Uitwisselen VO vanaf 1-8-2020
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Uitwisselen MBO vanaf 1-8-2020

De mbo instelling levert een inschrijving aan ROD op het moment dat dit voor zijn 
proces noodzakelijk is (bv vanaf het moment dat men stage loopt)

de inschrijving MBO vindt al plaats in leerjaar 1 of 2 van de doorlopende leerroute 
vmbo - mbo

Bij de inschrijving in ROD MBO worden extra gegevens opgenomen:
de leerroute met de waarden: 

doorlopende leerroute (DLR),  of
geïntegreerde leerroute (GLR)

de  leerroute fase waarin de leerling zich bevindt:
VO, of
MBO

In zowel de VO-fase als de MBO-fase van de  leerroute registreert men bij de ‘indicatie 
bekostigbaar’  de waarde  ‘Ja’
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Beleidsinformatie experiment Doorlopende leerlijnen

Op basis van de elementcodes  van het experiment van de inschrijfgegevens in ROD (VO)

MBO
• Instelling krijgt van DUO een bestand met studenten die een inschrijving voor een 

experiment Doorlopende leerlijnen in het VO hadden 
• De instelling geeft aan of de student op het mbo een opleiding volgt binnen een 

Doorlopende leerlijn
• Bestandsuitwisseling tussen instelling en DUO via de beveiligde site

Deze uitvraag heeft in januari 2022 plaatsgevonden
Dit was tevens de laatste uitvraag via bestanden
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Aantal routes in RIO

Aantal 
instellingen

VO school DLR 23

GLR 13

DLR en GLR 4

Totaal 40
MBO instelling DLR 10

GLR 1

DLR en GLR 2

Totaal 13
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Aantallen deelnemers ROD (VO en MBO)

Fase VO Fase MBO Aantal
instellingen

ROD VO DLR 698 12 23

GLR 543 1

Totaal 1214 13

ROD MBO DLR 84 117 8

GLR 85 244

Totaal 169 361

De doorlopende leerroute is gestart per 1-8-2020
Het hoge aantal MBO inschrijvingen in de MBO fase valt op
Mogelijk zijn dit studenten uit het experiment?
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Aantallen deelnemers experiment doorlopende leerlijnen

Experiment 
studiejaar

Aantal 
studenten

Aantal mbo instellingen

2018 1189 51
2019 1113 52
2020 1195 53
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Informatie op de website van DUO

Doorlopende en geïntegreerde leerroute vmbo-mbo - Voortgezet onderwijs -
DUO Zakelijk

RIO – Mbo en vavo – DUO Zakelijk

Kennisbank (duo.nl)
Voeg de aangeboden opleiding , de doorlopende leerroute toe 

https://duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/leerlingenadministratie/doorlopende-en-geintegreerde-leerroute-vmbo-mbo.jsp
https://duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/instellingsgegevens/rio/
https://rio-kennisbank.duo.nl/rio-vo/toevoegen-opleidingsaanbod-vo.jsp
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