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Inleiding
In juni 2012 heeft een door saMBO-ICT gecoördineerde werkgroep het Adviesrapport 'Voorstel voor
werkwijze Opleidingsdomeinen in het MBO' uitgebracht. In juli 2012 heeft de MBO Raad een
Servicedocument Onderwijsovereenkomst gepubliceerd. In het servicedocument is een Voorbeeld
Onderwijsovereenkomst, bestaande uit Algemene Voorwaarden en Opleidingsblad(en), uitgewerkt.
Voor de volledigheid de url's naar de genoemde documenten:
saMBO-ICT Adviesrapport 'Voorstel voor werkwijze Opleidingsdomeinen in het MBO':
http://www.sambo-ict.nl/2012/06/advies-rapport-opleidingsdomeinen-in-het-mbo-versie-2/
MBO Raad Servicedocument Onderwijsovereenkomst:
http://www.mboraad.nl/?product/145242/Servicedocument+Onderwijsovereenkomst.aspx
Bij de werkgroep komen signalen binnen dat er behoefte is aan verdere kennisdeling over dit
onderwerp. Dat is gestart met een korte enquête waarin nagegaan is in hoeverre de 'nieuwe OOK'
in gebruik genomen is en geïnventariseerd is welke vragen er nog leven. Een samenvatting van de
resultaten is kort gepresenteerd op de gebruikersdag van 28 januari 2013. Tijdens de presentatie
was er onvoldoende tijd om serieus in te gaan op de vaak gestelde vragen. Daarom is toegezegd
de reactie daarop schriftelijk te geven. In dit document een reactie de vaak gestelde vragen.
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1. Algemene vragen
Relatie inschrijven domeinen en nieuwe OOK?
Vraag:
Wat is de relatie tussen het al dan niet breed inschrijven op domeinen en het gebruik van de
nieuwe OOK?

Antwoord:
•
•

•

•

Kort door de bocht gezegd: die relatie is er niet. Gebruik van de nieuwe OOK is ook mogelijk
zonder dat men inschrijft op domeinen.
Het inschrijven op domeinen is ontstaan uit de behoefte om breed in te kunnen schrijven in het
geval de deelnemer nog niet (precies) weet welke opleiding hij/zij wil kiezen. Doordat het
aantal keuzemogelijkheden door de stam-tak-blad structuur (domein-kwalificatiestructuurkwalificatie) toenam, ontstond de behoefte aan het makkelijker administratief afhandelen van
crebo switches van deelnemers.
De nieuwe OOK is een Onderwijsovereenkomst bestaande uit Algemene voorwaarden en
Opleidingsblad(en). Het formaat en de procedure van de nieuwe OOK is ontstaan vanuit de
behoefte om switches van deelnemers met minder administratieve last te kunnen verwerken.
De nieuwe OOK is dus wel ontstaan vanuit de discussie over opleidingsdomeinen, maar de
beide zaken, gebruik nieuwe OOK en (breed) inschrijven op domeinen, kunnen onafhankelijk
van elkaar geïmplementeerd worden.

Wat doen andere instellingen?
Vraag:
Welke keuzes maken andere instellingen bij de ingebruikname van de nieuwe OOK en het al dan
niet (breed) inschrijven op domeinen?

Antwoord:

Zie hiervoor de uitslag van de enquête in Bijlage 1 van dit document. Deze enquête is in januari
2013 gehouden en leverde binnen een week resultaten op van 39 instellingen.

2. Vragen m.b.t. inschrijven op domeinen
Inschrijven op domeinen voor AOC’s en vakscholen?
Vraag:
Is inschrijven op domeinen ook mogelijk voor AOC’s en vakscholen?

Antwoord:

Ja, ook AOC’s en vakscholen kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om breed in te schrijven.
Uiteraard beperkt tot de opleidingen waar de instelling een licentie voor heeft. Binnen het groene
domein, kunnen AOC’s bijvoorbeeld opleidingen aanbieden die breder zijn dan een
kwalificatiedossier. Dat is mogelijk door deze deelnemers in te schrijven op het domein Groen.

Inschrijven op domeinen en organisatiestructuur?
Vraag:
Onze instelling is organisatorisch heel anders ingedeeld dan de domeinindeling. Kunnen we dan wel
(breed) inschrijven op domeinen?

Antwoord:

Ja, om in te schrijven op domeinen is het niet nodig om volgens de domeinindeling georganiseerd
te zijn. Deelnemers die op een domein zijn ingeschreven, kunnen een inhoudelijk breed
onderwijsprogramma volgen op basis van (een deel van) de opleidingen in het betreffende domein.
De instelling bepaalt zelf de inhoud van dit programma.
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3. Vragen m.b.t. nieuwe Onderwijsovereenkomst
Status Servicedocument ‘Onderwijsovereenkomst’ MBO Raad?
Vraag:
Wat is de status van het servicedocument Onderwijsovereenkomst van de MBO Raad?

Antwoord:
•

•

Zoals de naam al zegt is het een service document. Het is een voorstel wat door de instellingen
over genomen kan worden als uitgangspunt voor de eigen procedure en template voor de
onderwijswijsovereenkomst. Deze procedure en template zijn en blijven de eigen
verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling.
Wel is het zo dat de beschreven procedure en template volledig afgestemd is met het Ministerie
van OCW, waardoor verwacht mag worden dat als deze procedure gevolgd wordt, dit niet
afgekeurd zal worden door de accountants of onderwijsinspectie. Dit wordt nog eens bevestigd
doordat er in het accountantsprotocol expliciet verwezen wordt naar dit servicedocument. Als
met Opleidingsbladen zonder handtekening gewerkt gaat worden is het dus belangrijk dat aan
de in het servicedocument genoemde eisen wordt voldaan. Het servicedocument is dus
enerzijds maar een advies, maar heeft anderzijds dus weldegelijk een zekere status.

Hoe instemming student borgen?
Vraag:
In het servicedocument wordt gesproken over het borgen van de instemming van de student bij
het doorvoeren van een wijziging. In de presentaties wordt iedere keer gesteld dat een
handtekening niet meer nodig is, maar dat informeren voldoende is. Is informeren echt wel
voldoende?

Antwoord:
•

•

•

De werkgroep die nagedacht heeft over de nieuwe OOK heeft gezocht naar mogelijkheden om
zo min mogelijk handtekeningen te hoeven zetten. Het borgen van de instemming van de
student gebeurt daarom in de procedure van de nieuwe OOK niet meer doordat de student bij
elke wijziging opnieuw een document ondertekent. Het gebeurt bij de nieuwe OOK doordat aan
het begin van de loopbaan van een student aan een MBO instelling in de Algemene
voorwaarden afgesproken wordt hoe wijzigingen doorgevoerd en met de student
gecommuniceerd worden. Deze Algemene voorwaarden worden door de student ondertekend.
Met het Ministerie van OCW is de genoemde procedure afgestemd totdat OCW er mee
ingestemd heeft. Belangrijk daarbij is dat het informeren aan een aantal voorwaarden voldoet.
Deze staan beschreven in het servicedocument op pagina 6 en 7 (versie 1.0).
Ter bevestiging dat het Ministerie van OCW ingestemd heeft met de genoemde procedure,
heeft men een wijziging naar het servicedocument opgenomen in het accountantsprotocol. In
het Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012, versie 10 december 2012, pag. 70 staat:
‘Procedure onderwijsovereenkomsten
Dit item is alleen van toepassing als de onderwijsinstelling door gebruik te maken van het
‘Servicedocument onderwijsovereenkomst’ aangegeven procedure voor wijziging van het
opleidingstraject - niet meer alle wijzigingen in de onderwijsovereenkomst door de deelnemer
laat ondertekenen:
o de door de instelling ingerichte procedure voor wijzigingen tijdens de opleiding aan de
minimale eisen voldoet zoals die in paragraaf 1.4. van het ‘Servicedocument
onderwijsovereenkomst’ met kenmerk HBE/215626/2012 zijn opgenomen.’
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Wanneer ook voor BBL te gebruiken?
Vraag:
Zijn er plannen om het gebruik van de nieuwe OOK ook voor BBL in te voeren? En zo ja, per
wanneer?

Antwoord:

Het breed inschrijven op domeinen is alleen voor BOL mogelijk. Voor BBL is het mogelijk om in te
schrijven op kwalificatiedossier en op kwalificatie. De nieuwe OOK, bestaande uit Algemene
voorwaarden en Opleidingsblad is bruikbaar voor zowel BOL als BBL.

Zittende studenten en nieuwe OOK?
Vraag:
Als we een nieuwe OOK gaan gebruiken, moeten de zittende studenten dan ook allemaal een
nieuwe OOK ondertekenen?

Antwoord:

De migratiestrategie van de ‘oude’ naar de ‘nieuwe’ OOK is te bepalen door de instelling. Mogelijke
migratiestrategieën zijn onder andere:
•
Er kan voor gekozen worden dat iedereen een nieuwe OOK krijgt en gevraagd wordt die te
ondertekenen. Dat heeft als voordeel dat vanaf dat moment voor alle deelnemers dezelfde
procedure geldt als er een crebo wijziging wordt doorgevoerd.
•
Er kan voor gekozen worden om alleen de nieuwe deelnemers een nieuwe OOK te geven. Dan
wordt de ‘oude’ OOK in een aantal jaren uit gefaseerd.
In één keer overstappen zonder alle deelnemers de nieuwe algemene voorwaarden te laten
ondertekenen wordt sterk afgeraden, omdat dan de procedure over omgaan met wijzigingen van
de onderwijsovereenkomst niet met wederzijdse instemming afgesproken is. Er wordt dan niet aan
de gestelde voorwaarden voldaan. Mochten er problemen uit voortkomen dan staat de instelling
erg zwak.

Afsluitingsblad bij uitschrijven?
Vraag:
Komt er naast het Opleidingsblad ook nog een Afsluitingsblad zodra de deelnemer uitgeschreven
is?

Antwoord:

In het servicedocument van de MBO Raad en in het document dat door de saMBO-ICT werkgroep is
opgesteld, staat geen apart Afsluitingsblad. Hier is wel eens over gesproken, maar de gedachte
was dat het niet nodig was hier een aparte template voor te ontwikkelen. De instellingen die een
Afsluitingsblad wenst als soort bewijs van uitschrijving, kunnen hiervoor eenvoudig een laatste
Opleidingsblad uitgegeven en daar een korte standaardtekst op afdrukken dat het een uitschrijving
betreft.

Relatie nieuwe OOK en project Digitaal inschrijven MBO?
Vraag:
Wat is de relatie van de nieuwe OOK met het SION project Digitaal inschrijven MBO?

Antwoord:

Wat ontstaansgeschiedenis betreft is er geen verband tussen de nieuwe OOK en het project
Digitaal inschrijven MBO. Wel is het zo dat de oplossingen elkaar kunnen versterken. Eén van de
beoogde uitkomsten van het project Digitaal inschrijven MBO is het mogelijk maken van het
ondertekenen van de Onderwijsovereenkomst met DigiD. Deze oplossing kan gebruikt worden om
de ideeën van de ‘nieuwe OOK’ vorm te geven.
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Bijlage 1. Uitslag enquête, januari 2013
1a. Heeft uw instelling de Onderwijsovereenkomst al aangepast naar
aanleiding van het servicedocument van de MBO Raad (zomer 2012) of
gaat u dat binnenkort doen?

Opmerkingen:
•
•
•
•

Nieuwe OOK = Onderwijsovereenkomst bestaande uit: Algemene voorwaarden +
Opleidingsblad(en).
Uit de toelichtingen blijkt dat het vaak om een inschatting gaat en een definitief besluit nog
moet worden genomen.
Veel instellingen zijn bezig met het bepalen van het proces voor hun instelling.
Veel aspecten spelen een rol, onder andere: systeem, OR/Studentenraad, accountant, wet.

2a. Bij wijzigingen in de opleiding moet er een nieuw Opleidingsblad
gemaakt worden. Alleen het eerste Opleidingsblad hoeft ondertekend te
worden. Bij de volgende Opleidingsbladen is ondertekening niet nodig,
maar heeft de instelling wel een informatieplicht naar de deelnemer.
Hoe is deze informatieplicht geregeld of ben je van plan te gaan regelen?

Opmerkingen:
•

Informeren deelnemer bij wijzigingen (=nieuw opleidingsblad). Hier hebben veel instellingen
vragen over: wat moet/wat mag?
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•
•

Het is ook afhankelijk van de mogelijkheden van het deelnemersadministratiesysteem.
‘Via portaal’ staat op 0, maar het wordt wel als reële mogelijkheid gezien, blijkt uit de gegeven
toelichtingen. De realisatie ervan kost de nodige doorlooptijd.

3a. Schrijft u nu al deelnemers in op domeinen?
3b. Bent u van plan in schooljaar 2013-2014 op domeinen in te
schrijven?

Opmerkingen:
•
•

•
•

Voor 2012-2013 was de definitieve informatie erg laat.
Voor 2013-2014 betreft het een grove schatting. Veel opmerkingen er bij dat er nog een
definitief besluit nodig is. Men kon alleen ja of nee kiezen, maar eigenlijk hadden veel mensen
willen antwoorden ‘weet niet’ of ‘weet niet zeker’.
Als er ‘ja’ geantwoord is, staat er vaak bij dat het een klein aantal deelnemers betreft en/of dat
het een pilot is.
In de toelichting bij ‘nee’ wordt vaak geantwoord: ‘vanwege de lage bekostigingsfactor’ en
‘vanwege de administratieve last’. Ook wordt wel eens genoemd dat het niet van toepassing is,
vanwege de indeling van de instelling.

4. Leven er binnen uw instelling nog vragen over dit onderwerp? Zo ja,
welke?
Hier zijn heel wat vragen en opmerkingen ingevuld. Kort samengevat betreft het de volgende veel
gestelde vragen:
•
Status Servicedocument MBO Raad?
•
Relatie inschrijven domeinen en nieuwe OOK?
•
Wanneer ook voor BBL te gebruiken?
•
Zittende studenten en nieuwe OOK?
•
Komt er ook afsluitingsblad bij uitschrijven?
•
Wat doen andere instellingen?
•
Relatie nieuwe OOK en project Digitaal inschrijven MBO?
Deze vragen zijn van reactie voorzien en opgenomen in het FAQ document.
Ook is er verschillende keren genoemd dat men nog bezig is met het maken van de keuzes of dat
men het binnenkort gaat oppakken en dat dan de vragen komen.
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