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  Overzicht onderwijsaanbod mbo-instellingen  

Mbo-opleidingen  Trainingen en cursussen

BOL BBL Derde leerweg Extraneus

Typering1 

De student  volgt onderwijs (inclusief bpv) en legt 
examens af gericht op het behalen van het 
mbo-diploma.

De student  volgt 
onderwijs (inclusief 
bpv) en legt examens af 
gericht op het behalen 
van het mbo-diploma.

Mogelijkheid om  
met de student een 
onderwijsovereenkomst 
af te sluiten voor een 
deel van de mbo- 
opleiding. De instelling 
vermeldt in de 
onderwijsovereenkomst 
om welk deel van de 
mbo-opleiding het gaat.

De kandidaat legt 
alleen examens af en 
volgt geen onderwijs.

Voor de door de mbo-instelling  
uitgevoerde trainingen en 
cursussen (inclusief de eventuele 
bijbehorende toetsing) zijn de 
voorschriften van de WEB voor 
de inrichting van het onderwijs 
en de examinering niet van 
toepassing.

Wettelijke 
voorschriften 

urennorm

Ja Ja Nee n.v.t. n.v.t. 

De wettelijke voorschriften voor de urennorm 
gelden voor het reguliere onderwijsprogramma. 
Voor mensen met relevante leer- en/of werkervaring 
is verkorting van de opleiding mogelijk; de instelling 
kan op individuele basis van het reguliere 
opleidingsprogramma afwijken, mits die afwijking 
per individu wordt onderbouwd. Een andere 
mogelijkheid is om gebruik te maken van artikel 
7.2.7 van de WEB.

Voor mensen met 
relevante werk- en/of 
leerervaringen is 
ver korting van de 
opleiding mogelijk.  
De instelling  mag de 
duur en intensiteit van 
de opleiding afstemmen 
op de kennis en kunde 
die de doelgroep al 
bezit. De instelling 
hoeft de verkorting  
niet per individu te 
onder bouwen.

Gegevens 
naar BRON

Ja Ja Ja Ja n.v.t 

Inschrijving in de derde 
leerweg gebeurt met 
vermelding OVO of ODT:
• OVO wordt vermeld 
bij studenten met wie 
de instelling heeft 
afgesproken dat het 
gaat om een opleiding 
gericht op behalen 
diploma;
• ODT wordt vermeld 
bij studenten met wie 
de instelling heeft 
afgesproken dat het 
gaat om een deel van 
de opleiding (zonder 
diplomadoel).

1  Bij een niet-bekostigde bol- of bbl-opleiding heeft de instelling ook de mogelijkheid om met de student een onderwijsovereenkomst af te sluiten voor een deel van  
de mbo-opleiding.

Bijlage bij de brochure 
ruimte in regels, een flexibel mbo-aanbod voor leven lang ontwikkelen 
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Bekostiging2

Opleidingen niveaus 2, 3 en 4: onderwijs- en 
diplomabekostiging. Entreeopleiding: alleen 
onderwijsbekostiging.

Ook bij een verkort opleidingstraject is onderwijs-
bekostiging mogelijk, mits ten minste één van de 
teldata (1 okt, 1 febr) zich binnen de periode van 
het verkorte traject bevindt. Bij diplomering wordt 
voor deze student diplomabekostiging ontvangen.

Private activiteit. 
Financiering van de 
uitvoering van de 
opleiding gebeurt door 
bedrijf en/of student 
en/of door subsidiëring 
van andere partijen 
zoals de gemeente of 
andere overheden.

Diplomabekostiging 
mits de kandidaat in de 
twee voorgaande jaren 
als bekostigde 
inschrijving is 
geregistreerd. Voor 
overige extranei geen 
bekostiging.

Private activiteit. 
Financiering van de uitvoering 
van de training of cursus  gebeurt 
door bedrijven en/of student en/
of door subsidiëring van andere 
partijen zoals de gemeente of 
andere overheden.

Les- en 
cursusgeld3

Wettelijke voorschriften 
voor lesgeld.

Wettelijke voorschriften 
voor cursusgeld.

Financiering van de 
uitvoering van de 
opleiding gebeurt door 
bedrijf en/of student 
en/of door subsidiëring 
van andere partijen 
zoals de gemeente of 
andere overheden.

De hoogte van de 
vergoeding voor de 
inschrijving als 
extraneus wordt door 
de instelling bepaald.

Financiële 
ondersteu-

ning student 
of leerbedrijf

Recht op studiefinan-
ciering als de student 
18 jaar of ouder is en 
jonger dan 30 bij 
aanvang van de 
studiefinanciering. De
opleiding moet 
minimaal 1 jaar duren.

Leerbedrijven kunnen 
in aanmerking komen 
voor de Subsidierege-
ling praktijkleren.

Leerbedrijven MKB en 
leerbedrijven van de 
landbouw-, horeca- en/
of recreatiesector 
kunnen in aanmerking 
komen voor de 
Subsidieregeling SLIM.

n.v.t. n.v.t.

Berekening 
onderwijs- 

rendement4

Bij bekostigde instellingen worden alle student-
inschrijvingen bol en bbl meegenomen bij de 
indicatoren voor onderwijsresultaten. Dit geldt ook 
voor inschrijvingen waarbij de instelling heeft 
aangegeven dat deze ‘niet-bekostigbaar’ zijn.

Bij bekostigde 
instellingen worden 
studentinschrijvingen in 
de derde leerweg niet 
meegenomen bij de 
indicatoren voor 
onderwijsresultaten.

Bij bekostigde 
instellingen worden  
de inschrijvingen als 
extraneus meegenomen 
bij de indicatoren voor 
onderwijsresultaten.

n.v.t.

Overige 
bijzonder-

heden5

De instelling moet 
voorafgaand aan de 
uitvoering van de 
opleiding in de derde 
leerweg per kwalificatie 
de diplomalicentie voor 
de derde leerweg 
aanvragen bij DUO.

Er zijn geen wettelijke 
bekwaamheidseisen 
voor het onderwijs-
personeel (de kwaliteit 
van het verzorgde 
onderwijs moet wel 
geborgd zijn). 
 
Het toelatingsrecht en 
het bindend studie-
advies gelden niet. 

2 Niet-bekostigde mbo-instellingen komen niet in aanmerking voor bekostiging van bol- en bbl-opleidingen.
3 Voor niet-bekostigde bol- en bbl-opleidingen zijn de voorschriften voor les- en cursusgeld niet van toepassing
4  De berekening van onderwijsresultaten (jaar-, diploma- en startersresultaten) is te vinden in het onderzoekskader  

van het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs. De berekening van onderwijsresultaten bij niet-bekostigde  
instellingen is niet opgenomen in dit overzicht.

5 De bij de derde leerweg beschreven bijzonderheden zijn ook van toepassing bij niet-bekostigde bol- en bbl-opleidingen.


