Informatie betreffende erkenning voor derde leerweg.
Belangrijke voorwaarde voor mbo-instellingen ivm. deelname pilots.
De pilots “Praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo” zullen worden uitgevoerd in
samenwerking met mbo-instellingen. Omdat de trajecten zullen worden uitgevoerd via de derde
leerweg is het van belang dat deelnemende mbo-instellingen beschikken over een erkenning derde
leerweg. Over deze erkenning moeten ze beschikken vóórdat ze deelnemers aan de pilots kunnen
inschrijven. Dit geldt zowel voor bekostigde onderwijsinstellingen als niet-bekostigde
onderwijsinstellingen die aan de pilots deelnemen.
Hoe kan een onderwijsinstelling een erkenning voor de derde leerweg aanvragen?
De erkenning derde leerweg kan worden aangevraagd bij DUO. Voor onderwijsinstellingen met een
BRIN-nummer is een verkorte procedure van toepassing als het gaat om een opleiding(en) binnen het
bestaande onderwijsaanbod van de instelling. De doorlooptijd voor de aanvraagprocedure verkorte
procedure bedraagt uiterlijk 3 maanden.
Voor niet-bekostigde instellingen geldt dat zij alleen een verkorte procedure kunnen doen, als zij al
beschikken over een diploma-erkenning voor de desbetreffende kwalificatie.
Afhankelijk van de situatie kiest u één van onderstaande links die u op de relevante pagina bij DUO
brengt.
U vraagt erkenning aan:
-

binnen het bestaande aanbod. Dit betreft de aanvraag diploma-erkenning

beroepsonderwijs - procedure 2 voor onderwijsinstellingen (inclusief groen onderwijs) met
een BRIN-nummer die een aanvraag voor een opleiding binnen het bestaande aanbod willen
doen. Ook direct te bereiken met deze link:
o

Aanvraagprocedure diploma-erkenning voor de derde leerweg (procedure 2)

OF
-

buiten het bestaande aanbod. Dit betreft de aanvraag diploma-erkenning

beroepsonderwijs - procedure 1 voor onderwijsinstellingen (inclusief groen onderwijs) zonder
BRIN-nummer . En dit geldt tevens voor instellingen met een BRIN-nummer, bij het doen
van een aanvraag voor diploma-erkenning buiten het bestaande aanbod.
o

Aanvraagprocedure diploma-erkenning voor de derde leerweg (procedure 1)

Let op: De kolom studieduur hoeft de onderwijsinstelling bij een aanvraag voor de derde leerweg
niet in te vullen! Het is een standaard formulier die voor alle aanvragen wordt gebruikt, voor de
derde leerweg mag de instelling deze kolom gewoon leeglaten.
Meer informatie over de aanvraagprocedure is te vinden in https://www.duo.nl/zakelijk/middelbaarberoepsonderwijs/niet-bekostigd-onderwijs/diploma-erkenning-aanvragen.jsp.

