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Voor wie is de notitie bedoeld?
De notitie is bedoeld voor medewerkers van bekostigde mbo-instellingen die betrokken zijn bij de (pilots voor)
opleidingstrajecten die studenten afronden met een mbo-certificaat of een praktijkverklaring.
Waar geeft de notitie antwoord op?
In de notitie wordt ingegaan op aandachtspunten bij de administratieve in- en uitschrijving van studenten van
bovengenoemde opleidingstrajecten en de werkwijze hiervoor voor mbo-instellingen in de periode tot aan de
zomer van 2019.
De notitie geeft geen antwoorden op vragen over de registratie van certificaten groen beroepsonderwijs (met
de wettelijke beroepsvereisten van het ministerie van LNV). OCW is hierover nog in overleg met LNV, DUO en
de MBO Raad; de AOC’s ontvangen hierover in het voorjaar van 2019 een afzonderlijke notitie. Ook gaat
voorliggende notitie niet in op mogelijke toekomstbeelden over de positionering van certificaten in het mbostelsel en mogelijke wensen voor toekomstige registratie van mbo-certificaten die het huidig wettelijk kader
voor het mbo overstijgen.

Achtergronden en context
In het kader van een leven lang ontwikkelen verbindt OCW certificaten aan onderdelen van mbo-opleidingen
die een zelfstandige betekenis hebben op de arbeidsmarkt. Inmiddels is aan zo’n 100 keuzedelen een
certificaat verbonden. In het voorjaar van 2019 volgt de eerste reeks van 14 certificaten voor beroepsgerichte
onderdelen. Ook worden in het mbo pilots uitgevoerd met praktijkleren met een praktijkverklaring mbo. Deze
pilots zijn bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een
volledig mbo-diploma (incl. entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt.
Volgen van een deel van een mbo-opleiding
Studenten kunnen in het niet-bekostigd mbo-onderwijs een deel van een mbo-opleiding volgen en vervolgens
deze afronden met een mbo-certificaat of praktijkverklaring. Alle wettelijke kaders voor een niet-bekostigde
mbo-opleiding zijn van toepassing. Dit betreft onder meer de in de WEB vastgelegde waarborgen voor de
kwaliteit van onderwijs en examinering, toezicht door de Inspectie, uitvoering van de beroepspraktijkvorming
in een erkend leerbedrijf en het afsluiten van een onderwijsovereenkomst (OOK). Door de student behaalde
mbo-certificaten worden opgenomen in het diplomaregister. Dit geldt niet voor praktijkverklaringen.
Derde leerweg
Een mbo-instelling kan studenten die een deel van een mbo-opleiding willen volgen inschrijven in derde
leerweg. Voor de derde leerweg ontvangt een bekostigde mbo-instelling geen bekostiging. Bij een opleiding in
de derde leerweg gelden geen wettelijke voorschriften voor onderwijsuren en studieduur. Ook gelden geen
wettelijke voorschriften voor les- en cursusgelden. Verder worden de in de derde leerweg ingeschreven
studenten niet meegenomen bij de door DUO opgestelde berekeningen voor diplomaresultaten en
jaarresultaten van bekostigde mbo-instellingen. Zowel een bekostigde als een niet-bekostigde mbo-instelling
mag een opleiding in de derde leerweg uitvoeren, mits de instelling hiervoor een diploma-erkenning heeft. Een
erkenning voor de derde leerweg moet een bekostigde mbo-instelling, met zoals een niet-bekostigde mboinstelling, per kwalificatie aanvragen bij DUO. Bij een aanvraag voor een opleiding binnen het bestaand aanbod
van de mbo-instelling is een verkorte procedure van toepassing.
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Meer informatie over de beleidscontext:
https://certificaat-mijn.s-bb.nl/certificaat
https://onderwijsenexaminering.nl/publicaties/handreiking-meer-weten-certificaten/
https://www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren/pilots-praktijkleren-met-de-praktijkverklaring-inhet-mbo

Uitkomsten verkenning registratie van studenten die deel van een opleiding volgen
Voor mbo-instellingen, toezicht Inspectie en beleid OCW is van belang dat inzichtelijk wordt gemaakt welke
studenten een deel van de opleiding volgen in de derde leerweg. Daarom is in de zomer van 2018, zoals
afgesproken in het bestuursakkoord MBO Raad –OCW, verkend wat hiervoor nodig is in de basisregistratie
onderwijs (BRON) en de schoolinformatiesystemen (SIS). Ook is verkend hoe de registratie van behaalde
certificaten in BRON en SIS kan worden verbeterd.
Op basis van deze verkenning zijn de volgende afspraken gemaakt:
 in aanvulling op de huidige registratie voor de derde leerweg (OVO) wordt een zogeheten ‘ODTinschrijving’ mogelijk gemaakt, bedoeld om studenten zichtbaar te maken die een OOK hebben afgesloten
voor een deel van de opleiding;
 in elk SIS wordt mogelijk gemaakt om behaalde certificaten voor beroepsgerichte onderdelen uit te
wisselen met BRON (voor behaalde certificaten voor keuzedelen is deze uitwisseling al mogelijk).
Betrokken ketenpartners (waaronder DUO, softwareleveranciers, MBO Raad, saMBO-ICT, SBB) hebben vanaf
het najaar van 2018 overleg gevoerd over de realisatie van deze afspraken. De voortgang wordt gemonitord in
de door DUO georganiseerde maandelijks ketendagen. De verwachting is dat rond de zomer van 2019
bovengenoemde resultaten gerealiseerd zullen zijn in elk SIS en in BRON.

Administratieve in- en uitschrijving studenten
De mbo-instelling neemt, bij studenten die in de derde leerweg een deel van de opleiding willen volgen,
gegevens op in de onderwijsovereenkomst en in het schoolinformatiesysteem. De gegevens in het
schoolinformatiesysteem worden uitgewisseld met BRON.
Aandachtspunten onderwijsovereenkomst
 In de OOK vermeldt de mbo-instelling de naam en crebo-code van de kwalificatie. Dit is ook verplicht in het
geval de student een deel van de opleiding wil afronden met een certificaat voor een keuzedeel en dit
keuzedeel gekoppeld blijkt te zijn aan meerdere kwalificaties. De student kiest dan, in overleg met de
instelling, voor welke kwalificatie de student de OOK afsluit.
 In de OOK vermeldt de mbo-instelling tevens de inhoud en de inrichting van het deel van de opleiding die
de student gaat volgen. De instelling bepaalt zelf hoe in de OOK wordt beschreven welk deel van de
opleiding de student volgt. Als een student een of meer mbo-certificaten wil behalen, kan de instelling
volstaan met het vermelden van de naam en de identificatiecode van het mbo-certificaat (te vinden op
https://certificaat-mijn.s-bb.nl/certificaat).
Aandachtspunten inschrijving in SIS en BRON:
Bij de inschrijving van studenten die in de derde leerweg een deel van de opleiding volgen, worden in het SIS
onder meer de volgende gegevens opgenomen:
 De kwalificatie crebo-code van de opleiding waarvan de student een deel volgt.
Bij inschrijving in het SIS wordt alleen de kwalificatie crebo-code vermeld en niet welk deel van de
opleiding de student volgt; alleen in de OOK is beschreven welk deel van de opleiding de student volgt.
 De gegevens over de BPV , indien het deel van de opleiding ook beroepspraktijkvorming bevat: deze
levering komt overeen met de levering van een BPV voor alle andere opleidingen.
 De gegevens over het leertraject: ODT
Met het leertraject wordt aangegeven welke leerweg de student volgt en met welke intensiteit
voltijd/deeltijd). Hier dient nu ODT ingevuld te worden (Overig onderwijs in DeelTijd).
 Indicatie bekostigbaar:
In BRON dient voor de indicatie bekostigbaar de waarde “N” ingevuld te worden.
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Aandachtspunten uitschrijving in SIS en BRON
Bij de uitschrijving van studenten die in de derde leerweg een deel van de opleiding hebben gevolgd, worden
de door de student behaalde resultaten aan BRON geleverd. Dit gebeurt conform de reguliere werkwijze bij
studenten die zonder diploma de opleiding verlaten. De door de student behaalde resultaten kunnen
betrekking hebben op:
 Resultaten keuzedelen en certificaat keuzedeel uitgereikt ja/nee.
 Certificaat beroepsgericht onderdeel uitgereikt.
 Resultaten generieke examenonderdelen.
De aan BRON geleverde gegevens over de door de student behaalde certificaten worden opgenomen in het
door DUO beheerde diplomaregister.

Werkwijze periode februari 2019 - juni 2019
BRON is al in staat is om van mbo-instellingen de gegevens over resultaten behaalde certificaten voor
keuzedelen en resultaten behaalde certificaten voor beroepsgerichte onderdelen te ontvangen. Vanaf juni
2019 zal BRON ook in staat zijn om de ODT-inschrijvingen te verwerken.
Betrokken partijen (DUO, softwareleveranciers, MBO Raad, saMBO-ICT en SBB) hebben in januari 2019 een
aantal afspraken gemaakt:
 SBB stelt aan de softwareleveranciers, ten behoeve van een geïntegreerde registratie in SIS, steeds de
actuele gegevens over certificaten voor keuzedelen en de certificaten voor beroepsgerichte onderdelen ter
beschikking.
 De softwareleveranciers SIS hebben aan DUO aangegeven te verwachten dat zij in juni 2019 de benodigde
aanpassingen in elk SIS te hebben gerealiseerd. Het gaat dan om het mogelijk maken van een ODTinschrijving en (voor zover het SIS nog niet hier op is toegerust) het mogelijk maken dat gegevens aan
BRON geleverd kunnen worden over behaalde certificaten voor beroepsgerichte onderdelen. Elk SIS is al
wel in staat om aan BRON gegevens te leveren voor behaalde certificaten voor keuzedelen.
Nalevering van gegevens aan BRON
In de aanloop naar de aanpassing van het SIS van de instelling voor een ODT-inschrijving, kan een mboinstelling -in overleg met de softwareleverancier van het SIS- de gegevens van studenten die in de derde
leerweg een deel van de opleiding volgen, naleveren aan BRON.
 De mbo-instelling neemt zelf contact op met (de accountmanager van) de softwareleverancier.
 De instelling meldt aan de softwareleverancier welke studenten van welke kwalificaties een deel van de
opleiding in de derde leerweg volgen. Bij nalevering zorgt de softwareleverancier ervoor dat de instelling
de studentgegevens wel in het SIS op kan nemen (ook wat betreft de OOK en de POK etc.) maar dat de
studentgegevens in het SIS nog niet worden uitgewisseld met BRON. De instelling voert dan het
opleidingstraject uit en reikt na afloop relevante documenten uit zoals een behaald mbo-certificaat,
zonder dat de studentgegevens al zijn uitgewisseld met BRON.
 Op het moment dat de softwareleverancier de ODT-inschrijving en (voor zover dit nog niet mogelijk was)
de uitwisseling van gegevens behaalde certificaten beroepsgerichte onderdelen mogelijk heeft gemaakt,
kan de instelling de in- en uitschrijfgegevens van de betreffende studenten in SIS hierop corrigeren.
Vervolgens kan de instelling, in overleg met de softwareleverancier, het mogelijk maken dat de
studentgegevens alsnog worden nageleverd aan BRON.
Nalevering aan BRON is geen verplichting. Een mbo-instelling kan er ook voor kiezen om, conform de huidige
reguliere werkwijze, de studentgegevens van SIS direct uit te wisselen met BRON. Bij het leertraject vermeldt
de instelling dan het leertraject OVO. Zodra de softwareleverancier het SIS heeft aangepast, kan de instelling er
dan voor zorgen dat de studentgegevens alsnog correct worden geregistreerd in BRON.
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