REGELS STATUSTOEKENNING
RIJKSBIJDRAGE HOGER ONDERWIJS 2022
De regels voor het bepalen van de bekostigingsstatus van een inschrijving en graadverlening in BRON-HO,
conform het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 voor de rijksbijdrage 2022 van universiteiten en hogescholen.
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1. Het proces rondom de statustoekenning
1.1 Inleiding
Het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 bepaalt hoe de rijksbijdrage voor instellingen in het hoger onderwijs wordt
berekend. Het aantal bekostigde inschrijvingen en graden speelt daarbij een belangrijke rol.
In hoofdstuk 4 van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 wordt aangegeven dat de rijksbijdrage die universiteiten en
hogescholen ontvangen onder meer wordt gebaseerd op:

het aantal studenten dat per jaar is ingeschreven (deelnames) bij geaccrediteerde bachelor- en
masteropleidingen;

het aantal bachelor- en mastergraden (resultaten) dat studenten is verleend
Dit document beschrijft hoe wordt bepaald welke inschrijvingen en graden (exclusief Vraagfinanciering) voor
bekostiging in aanmerking komen in het begrotingsjaar 2022.
Voor inschrijvingen en graden Vraagfinanciering wordt dit beschreven in het document Beslisregels
statustoekenning Vraagfinanciering.

1.2 Statustoekenning in de keten
Om de rijksbijdrage conform het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 te kunnen bepalen wordt een aantal handelingen
verricht. Deze zijn hieronder schematisch weergegeven.

Dienst uitvoering onderwijs (DUO)

Instelling

1. Inschrijving en
graadverlening
studenten

2. Registratie van
studentgegevens

4. Statustoekenning
studentgegevens

3. Onderzoek
studentgegevens

OCW

Accountant

Instelling

7. Berekening
rijksbijdrage

8. Bekendmaking
van middelen te
besteden voor
verzorgen onderwijs
en onderzoek

6. Bepalen bedragen
en percentages opslag

5. Bepalen onderwijs
en onderzoekbudgetten

1.

De instellingen verzorgen de inschrijving van studenten en verlenen graden.

2.

De instellingen verstrekken via Studielink gegevens met betrekking tot de inschrijvingen en
graadverleningen aan respectievelijk de registers OD (onderwijsdeelnames) en OR (onderwijsresultaten),
met inachtneming van de Regeling financiën hoger onderwijs en het Programma van Eisen BRON-HO:

3.

De accountant onderzoekt de geregistreerde gegevens conform het Onderwijsaccountantsprotocol
OCW/EZ 2020. De onderzochte gegevens zijn de basis voor de definitieve statustoekenning.

4.

DUO verzorgt de statustoekenning. Van alle door de instellingen aangeleverde en door de accountant
gecontroleerde gegevens wordt de bekostigingsstatus bepaald. Deze status geeft aan of de betreffende
inschrijvingen en graden al dan niet meetellen bij het berekenen van de rijksbijdrage.
De resultaten van de statustoekenning worden teruggekoppeld aan de instellingen.

5.

De minister van OCW bepaalt de onderwijs- en onderzoekbudgetten voor het begrotingsjaar.

6.

De minister van OCW bepaalt de bedragen en percentages opslag voor het begrotingsjaar

7.

DUO berekent de omvang van de Rijksbijdrage waar de instelling aanspraak op kan maken op basis van
het aantal te bekostigen inschrijvingen en graden (zoals bepaald in het statustoekenningsproces) en de
door de minister bepaalde beschikbare budgetten, bedragen, factoren en percentages.

8.

DUO verstuurt de rijksbijdragebrieven voor het begrotingsjaar aan de instellingen.
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1.3 Statustoekenning: planning en belangrijke data
1.3.1

Tijdlijn en fatale datums

De uiterste aanleverdatum voor inschrijvingen en graden is 30 november 2020.
Voor correcties op de aangeleverde inschrijvingen en graden geldt dat alleen correcties die uiterlijk op 14 april
2021 zijn aangeleverd worden meegenomen in de vaststelling van de rijksbijdrage.
Wanneer er op de eerste werkdag in maart nog geen OBO (Overzicht Basisregisteronderwijs Onderzoek) is
aangevraagd door de instelling zal er door DUO telefonisch of via een mail-bericht gerappelleerd worden.
Als er op de eerste werkdag in april nog geen assurance-rapport is aangeleverd, wordt er gerappelleerd.

1.3.2

Peildatum en peilperiode statustoekenning 2022

Peildatum inschrijvingen:
1 oktober 2020
Peilperiode inschrijvingen Open Universiteit: 2 oktober 2019 t/m 1 oktober 2020
Peilperiode graden:
2 oktober 2019 t/m 1 oktober 2020

1.3.3

(1-10-t-2)
(2-10-t-3 t/m 1-10-t-2)
(2-10-t-3 t/m 1-10-t-2)

Planning statustoekenning 2022

30-11-2020
Uiterste datum
levering
inschrijvingen en
graden aan
registers OD/OR

Datum wordt
gepubliceerd
op DUO.nl
Verzending
landelijke totalen
aan VSNU en
Vereniging
Hogescholen

14-4-2021
Uiterste datum
aanlevering
correcties op
inschrijvingen en
graden.

15-4-2021
Uiterste datum
aanlevering
assurance-rapport

met een overzicht
van de aantallen
proefschriften en
ontwerperscertificaten

Datum wordt
gepubliceerd op
DUO.nl
Plaatsen analysebestanden op zakelijk
portaal en leveren
definitieve landelijke
totalen

1-12-2020
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1.4 Statustoekenning: korte procesbeschrijving
1.4.1
-

Voorbereiding

Het oude bekostigingsjaar wordt afgesloten in HOST. HOST is het systeem waarin de statustoekenning
plaatsvindt.
De gegevens in de registers Instellingen (INST) (o.a. fusies en ‘indicatie bekostiging’) en OnderwijsAanbod
(OA) (o.a. de bekostigingsniveaus) worden gecontroleerd en daar waar nodig bijgewerkt.
Informatie over de statustoekenning in het nieuwe bekostigingsjaar wordt op het DUO portaal geplaatst.
Het nieuwe bekostigingsjaar wordt geopend in HOST.

1.4.2

Vaststellen van de voorlopige bekostigingsstatus

De inschrijvingen en graden die in het voorgaande bekostigingsjaar zijn aangeleverd, maar betrekking hebben op
het huidige bekostigingsjaar, worden herberekend.
De instelling ontvangt per inschrijving en graad een bericht met de bekostigingsstatus van deze inschrijvingen en
graden.
De instellingen leveren inschrijvingen (deelnames) en graden (resultaten) aan respectievelijk de registers OD
(onderwijsdeelnames) en OR (onderwijsresultaten).
Wanneer een instelling een inschrijving of graad aanlevert, worden 1 of meer voorlopige bekostigingsstatussen
van de inschrijving of de graad bepaald.
Bij het bepalen van de bekostigingsstatus(sen) worden alle benodigde gegevens van de student opgehaald die
horen bij de desbetreffende inschrijving of de graad:
- De voor het huidige bekostigingsjaar relevante en alle overige, in deze bekostigingsperiode aangeleverde,
inschrijvingen en graden uit de registers Onderwijsdeelnames en Onderwijsresultaten
- Historische inschrijvingen en graden uit HOST
- Persoonsgegevens uit het register Basis Administratie Personen
- Opleidinggegevens uit het Onderwijsaanbodregister
- Instellinggegevens uit het Instellingenregister
Bij het bepalen van de voorlopige bekostigingsstatus worden de beslisregels doorlopen voor de aangeleverde - èn
voor alle voor het bekostigingsjaar relevante inschrijvingen of graden.
Dit levert positieve of negatieve bekostigingsindicaties en de daarbij behorende statussen op.
Deze worden per inschrijving en per graad binnen een dag aan de instelling teruggekoppeld via een bericht.
Bij mutaties in persoonsgegevens, inschrijvingen en graden vindt er een herberekening van de voorlopige
bekostigingsstatussen voor de aangeleverde inschrijvingen en graden plaats.
Alleen op het moment dat de herberekening leidt tot één of meerdere gewijzigde bekostigingsstatussen, ontvangt
de instelling een nieuw bericht.

1.4.3

Aanvragen Overzicht Basisregisteronderwijs Onderzoek (OBO)

Per verzoek van aanmaak van het OBO worden alle inschrijvingen en alle graden van de instelling uit de periode
2 oktober 2019 tot en met 1 oktober 2020 geselecteerd.
Van elke student worden tevens de volgende gegevens verzameld:
- alle inschrijvingen (met aantal ECTS voor Open Universiteit) en graden uit bovengenoemde periode
- indicatie GBA-relatie
- nationaliteits-, verblijfstitel- en verblijfsvergunninggegevens die geldig zijn in de periode 2 oktober 2019 tot
en met 1 oktober 2020
- indicatie WSF-verbruik (recht op studiefinanciering)
De volledige bestandsbeschrijving van het OBO staat in het Programma van Eisen (PVE).
Het PVE is te vinden op de zakelijke website van DUO.
Indien er voor het betreffende bekostigingsjaar al eerder een OBO is gemaakt, dan wordt een verschillenlijst
aangemaakt met daarop alle inschrijvingen en graden waarbij een verschil in een bepaalde gegevensgroep is
geconstateerd. In deze lijst staan steeds alleen de verschillen ten opzichte van het vorig aangevraagde OBO.
Meer informatie hierover is te vinden in het Programma van Eisen.
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1.4.4

Accountantscontrole

De instellingsaccountant gebruikt het door de instelling aangevraagde OBO (Overzicht Basisregisteronderwijs
Onderzoek) om de inschrijvingen en graden te controleren op juistheid.
Indien er bij de controle onvolkomenheden worden geconstateerd, kan de instelling deze corrigeren in de
registers (BRON-HO).
Vervolgens kan de instelling een nieuw OBO aanvragen; bij dit OBO wordt een verschillenlijst geleverd.
Als er geen onvolkomenheden meer zijn dan geeft de instellingsaccountant een goedkeurend assurance-rapport
af.
Er zijn gegevens die de accountant handmatig moet controleren. Deze worden aan het assurance-rapport
toegevoegd.
Het betreft:
- gegevens van de TUL (Transnationale Universiteit Limburg)
- promoties
- ontwerperscertificaten
- joint doctorates.
Het goedgekeurde OBO dient als basis voor het bepalen van de definitieve bekostigingsstatus.
De uiterste aanleverdatum voor het assurance-rapport is 15 april 2021.
Als er geen goedgekeurd OBO beschikbaar is, maar wel een OBO met een assurance-rapport met bevindingen,
dan wordt dit OBO gebruikt bij het bepalen van de definitieve bekostigingsstatus.
Is er geen OBO met assurance-rapport beschikbaar, dan wordt het laatst aangevraagde OBO vóór 15 april
gebruikt.

1.4.5

Vaststellen van de definitieve bekostigingsstatus

Bij het vaststellen van de definitieve statustoekenning wordt gebruik gemaakt van de volgende gegevens:
Alle inschrijvingen (deelnames) en graden (resultaten) uit het goedgekeurde OBO. Is er geen goedgekeurd
OBO, dan wordt het OBO met bevindingen gebruikt. Is er geen gecontroleerd OBO, dan wordt het laatst
aangevraagde OBO voor 15 april gebruikt.
Instellingsgegevens uit het register INST
Opleidingsgegevens uit het register OpleidingenAanbod
De bekostigingsloopbaan uit HOST (het aantal eerder behaalde graden en het aantal eerder bekostigde
deelnames; voor de Open Universiteit het aantal eerder bekostigde ECTS)
In het OBO staan alle geldige inschrijvingen en graden uit de periode 2 oktober 2019 tot en met 1 oktober 2020
van bekostigde instellingen.
Per inschrijving en graad in het OBO wordt de definitieve bekostigingsstatus bepaald.
Er wordt per student gekeken of er inschrijvingen zijn bij andere instellingen. Als dit het geval is dan worden ook
de gegevens uit het OBO van die instelling gebruikt bij het bepalen van de bekostigingsstatus.
De grondslagen en bekostigingsgegevens van studenten die inschrijvingen hebben aan meerdere instellingen zijn
voor alle betrokken instellingen zichtbaar in het analysebestand dat de instelling ontvangt na de definitieve
statustoekenning.

1.4.6

Analysebestand definitieve bekostiging

Na het bepalen van de definitieve bekostigingsstatus wordt per instelling een analysebestand gegenereerd met
definitieve bekostigingsdata.
Dit bestand wordt via het Zakelijk Portaal beschikbaar gesteld aan de instelling. De instelling krijgt per e-mail een
bericht dat het bestand klaarstaat.
In dit bestand is van alle inschrijvingen (deelnames) en graden (resultaten) uit de periode 2 oktober 2019 tot en
met 1 oktober 2020 het resultaat van de bepaling van de bekostigingsstatus met de daarbij horende grondslag
opgenomen.
Er is een onderverdeling in:
BLB: Bekostigingsloopbaan: het aantal behaalde graden en bekostigde inschrijvingen
BRD: Bekostigingsresultaat deelname (inschrijvingen): diverse indicaties, waaronder bekostigingsindicatie, code
bekostigingsstatus met betrekking tot de inschrijving en de grondslag
BRR: Bekostigingsresultaat resultaat (graden): diverse indicaties, waaronder bekostigingsindicatie, code
bekostigingsstatus met betrekking tot de graad en de grondslag
De volledige bestandsbeschrijving is te vinden in het Programma Van Eisen.

Regels Statustoekenning Rijksbijdrage Hoger Onderwijs 2022 versie 1.0 – november 2020

pagina 7 van 59

2. Statustoekenning: bekostigingsloopbaan,
gelijkstelling en beslisbomen
De bepaalde bekostigingsstatussen vormen de basis voor de berekening van de rijksbijdrage van de instellingen
in het hoger onderwijs.
De definitieve bekostigingsstatus wordt bepaald voor de graden (resultaten) en inschrijvingen (deelnames) in het
Overzicht Basisregisteronderwijs Onderzoek (OBO) van de instelling.

2.1 Bepaling bekostigingsloopbaan
De bekostigingsloopbaan van een student wordt bepaald op basis van:
-

-

De reeds behaalde graden uit de bekostigingshistorie en de reeds behaalde graden waarvoor nog geen
definitieve bekostigingsstatus is bepaald, maar die wel behaald zijn in de periode die relevant is voor het
actuele bekostigingsjaar (de periode 2-10-2019 tot en met 1-10-2020).
Een graad (zowel bekostigd als niet bekostigd) telt mee voor de bekostigingsloopbaan als wordt voldaan aan
beide onderstaande voorwaarden:
 Op de datum dat de graad is behaald is de desbetreffende opleiding geaccrediteerd.
 Het betreft een bekostigingsrelevante graad; een graad met een opleidingsfase die relevant is voor
bekostiging.
De reeds bekostigde inschrijvingen (en voor de Open Universiteit de reeds bekostigde ECTS) uit de
bekostigingshistorie.

Het bepalen van de bekostigingsloopbaan bestaat uit:
-

-

Controleren eerder behaalde graden
Voor alle graden wordt bepaald of het om een associate degree, bachelor- of mastergraad gaat en of het om
een LG opleiding (leraren- of gezondheidszorgopleiding) gaat.
Vervolgens wordt voor elke categorie (AD, ADLG, Ba, BaLG, Ma, MaLG) de datum bepaald waarop de eerste
graad in die categorie is behaald.
Controleren verbruik inschrijvingen
Voor inschrijvingen wordt het aantal eerder bekostigde inschrijvingen (voor de Open Universiteit: aantal
bekostigde ECTS) in elke categorie (AD, ADLG, Ba, BaLG, Ma, MaLG) bepaald.
Op basis van het niveau van de opleiding (Associate Degree, Bachelor of Master), de sector (wel of niet LG),
de bekostigingsduur van de opleiding en de eerder bekostigde inschrijvingen wordt bepaald of de inschrijving
voor bekostiging in aanmerking komt. Voor de Open Universiteit is ook een gedeeltelijke bekostiging van een
inschrijving mogelijk.

2.1.1

Historisch bestand en bekostiging

Per 1-1-2011 wordt het historisch bestand hoger onderwijs gebruikt bij de bepaling van de bekostiging.
Het historisch bestand hoger onderwijs is samengesteld met als doel rekening te houden met in het verleden
bekostigde inschrijvingen en graden. Deze door de instellingen aangeleverde inschrijvingen en graden hebben
betrekking op de periode 1 september 1991 tot en met 30 september 2008.
Voor alle historische inschrijvingen en graden is in het historisch bestand een status bepaald die meegewogen
wordt bij de actuele bekostiging volgens het besluit.
Door een accountant is vastgesteld dat de beslisregels in de initiële versie van dit bestand volledig gevolgd zijn.
De initiële versie van het historisch bestand is samengesteld in overleg met en na toetsing door
vertegenwoordigers vanuit het hbo- en het wo-veld.
Jaarlijks worden de gegevens van de inschrijvingen en graden toegevoegd aan dit bestand volgens de regels uit
het besluit.
Deze jaarlijkse toevoeging is de enige toegestane wijziging van het historisch bestand hoger onderwijs. (zie ook
Staatsblad 2010, nr. 314)
In
-

het historisch bestand worden niet opgenomen:
Behaalde graden in het buitenland
Behaalde graden bij een niet-bekostigde instelling
Behaalde graden die nadat de bekostiging van een jaar is afgerond alsnog worden aangeleverd.
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2.2 Van inschrijving naar bekostigde inschrijving: de code
bekostigingsstatus inschrijving
2.2.1

Inleiding

Inschrijvingen zijn van belang voor de berekening van de rijksbijdrage van de instellingen in het hoger onderwijs.
Een inschrijving is conform artikel 4.8 en artikel 4.8a (Open Universiteit) van het UWHW 2008 een bekostigde
inschrijving als deze voldoet aan alle voorwaarden voor wat betreft de bekostigingsloopbaan en de voorwaarden
in beslisbomen ISG1 en ISG2a t/m ISG2e respectievelijk ISG1-OU en ISG2-OU (Open Universiteit).
Inschrijvingen (met uitzondering van inschrijvingen aan de Open Universiteit) die niet geldig zijn op de peildatum
(1-10-2020) krijgen code bekostigingsstatus mv in beslisboom ISG1 en worden verder niet beoordeeld.
Alle inschrijvingen die geldig zijn op de peildatum doorlopen beslisbomen ISG1 en ISG2a t/m ISG2e.
Inschrijvingen aan de Open Universiteit die niet geldig zijn in de peilperiode (2-10-2019 t/m 1-10-2020) krijgen
de code bekostigingsstatus mv in beslisboom ISG1-OU en worden verder niet beoordeeld.
Alle OU inschrijvingen die geldig zijn in de peilperiode doorlopen beslisbomen ISG1-OU en ISG2-OU.
Reguliere inschrijvingen hebben geen invloed op de bepaling van de bekostigingsstatus van inschrijvingen aan de
Open Universiteit en vice versa.

Wijzigingen WHW en Uitvoeringsbesluit WHW
Per 1-1-2018 is de Associate Degree een zelfstandige opleiding en zijn AD programma inschrijvingen omgezet
naar AD opleiding inschrijvingen.

Bekostigde inschrijving (Art. 4.8 UWHW)
Associate Degree opleiding:
Een in het basisregister onderwijs geregistreerde inschrijving voor een opleiding van eerste inschrijving van een
student voor een associate degree-opleiding geldt als een bekostigde inschrijving op de peildatum als het totaal
aantal eerder bekostigde inschrijvingen voor AD-opleidingen en bacheloropleidingen gezamenlijk kleiner is dan
vier.
Bachelor opleiding:
Een in het basisregister onderwijs geregistreerde inschrijving voor een opleiding van eerste inschrijving van een
student voor een bacheloropleiding geldt als een bekostigde inschrijving op de peildatum als het totaal aantal
eerder bekostigde inschrijvingen voor AD-opleidingen en bacheloropleidingen kleiner is dan de wettelijke
studielast van de desbetreffende opleiding, gedeeld door 60.

Opleidingen onderwijs en gezondheidszorg (Art. 5.2 UWHW)
Inschrijving ADLG:
Student is AD of BA graad verleend, maar nog geen ADLG of BALG graad.
Alle bekostigde inschrijvingen voor een AD-opleiding (en programma) en een bacheloropleiding voorafgaand aan
het moment van de eerste graadverlening AD (niet LG) en eerste graadverlening Bachelor (niet LG) blijven buiten
beschouwing voor toepassing art. 4.8.
Inschrijving BALG:
Student is BA graad verleend, maar nog geen BALG graad.
Alle bekostigde inschrijvingen voor een AD-opleiding (of programma) en een bacheloropleiding voorafgaand aan
het moment van de eerste graadverlening AD (niet LG of LG) en eerste graadverlening Bachelor (niet LG) blijven
buiten beschouwing voor toepassing art. 4.8.

Aanspraak op wettelijk collegegeld (Art. 7.45a WHW)
Voor een inschrijving aan een associate degree-opleiding geldt als aanvullende voorwaarde, dat de student
blijkens het basisregister onderwijs sedert 1 september 1991 niet eerder bij een bekostigde instelling in verband
met het volgen van initieel onderwijs een graad Associate degree, een graad Bachelor of een graad Master als
bedoeld in artikel 7.10a heeft behaald
Een student die voor inwerkingtreding van de Wet invoering associate degree-opleiding met goed gevolg het
afsluitend examen heeft afgelegd van een Ad-programma wordt gelijkgesteld met een student die een graad
Associate degree heeft behaald.
Regels Statustoekenning Rijksbijdrage Hoger Onderwijs 2022 versie 1.0 – november 2020

pagina 9 van 59

2.2.2

Gelijkstelling inschrijvingen

Associate degree programma inschrijvingen
AD programma inschrijvingen zijn per 1-1-2018 omgezet naar Associate Degree opleiding inschrijvingen
UWHW art. 5.2, 6e lid: Met de in het derde en vierde lid genoemde inschrijvingen voor een associate degreeopleiding worden gelijkgesteld de inschrijvingen voor een associate degree-programma.

Universitaire lerarenopleiding/voortgezette HBO opleiding
In Artikel 5.3. (Gelijkstelling bekostigde inschrijvingen en graden) van het Uitvoeringsbesluit WHW wordt bepaald
hoe wordt omgegaan met de inschrijvingen en afsluitende examens bij ongedeelde en voortgezette opleidingen.
Een inschrijving voor een universitaire lerarenopleiding als bedoeld in artikel 18.64 van de WHW of voor een
voortgezette hbo-opleiding als bedoeld in artikel 18.20 van de WHW wordt gelijkgesteld aan een
masterinschrijving.
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2.2.3

Beslisboom ISG1 –controles inschrijvingen
Betreft het een inschrijving aan de
Open Universiteit?

0

Ja

Ga naar beslisboom ISG1-OU

Nee
Is de inschrijving geldig op de
peildatum?

1

Nee

Code bekostigingsstatus = mv

Ja
Is de inschrijving tijdig in het
register OD opgenomen?

2

Nee

Code bekostigingsstatus = ti

Ja
Betreft het een inschrijving als
student? Inschrijvingsvorm = S

3

Nee

Code bekostigingsstatus = ex

Ja
4

Nee

Voldoet de student aan de
nationaliteitseis?

Code bekostigingsstatus = nr

Ja
Betreft het een inschrijving aan
een geaccrediteerde opleiding?

Nee

5
Code bekostigingsstatus = oc

Ja
Betreft het een opleiding van
eerste inschrijving?
Eerste inschrijving = J

6

Nee

Code bekostigingsstatus = jl

Ja

Heeft de
student nog
een
inschrijving
met eerste
inschrijving J
op de
peildatum?**)

Ja

Nee

7

Betreft het
een
inschrijving
met
inschrijvingsvorm S?

Ja

Betreft
het
meerdere
inschrijvingen
met
gelijke
ISAT code
aan
dezelfde
instelling?
Ja

Nee

8

Nee
10

Meerdere
inschrijvingen
met
inschrijvingsvorm S en
eerste
inschrijving J
krijgen Code
bekostigingsstatus = jk *)

9

Inschrijving met laagste
inschrijvingsvolgnummer
en eerste inschrijving = J
krijgt nog geen Code
bekostigingsstatus, de
overige inschrijvingen
krijgen Code
bekostigingsstatus = jm

Ga verder met
beslisboom ISG2a,
b, c, d, of e

*)
dit geldt ook voor joint degree inschrijvingen en inschrijvingen aan de Academische pabo
**) inschrijvingen aan de Open Universiteit worden in deze boom buiten beschouwing gelaten
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2.2.3.1 Toelichting beslisboom ISG1
In beslisboom ISG1 worden verschillende controles uitgevoerd.
Elke keer als de inschrijving niet aan een voorwaarde voldoet krijgt deze een code bekostigingsstatus.
Krijgt de inschrijving in beslisboom ISG1 één of meerdere codes bekostigingsstatus, dan komt de inschrijving niet
meer voor bekostiging in aanmerking.
0.

Inschrijvingen aan de Open Universiteit worden beoordeeld in beslisbomen ISG1-OU en ISG2-OU.

1.

De inschrijving moet geldig zijn op de peildatum: 1-10-2020.
(dit houdt in: datum inschrijving voor of op 1-10-2020 en datum uitschrijving na 1-10-2020.)
Als de inschrijving niet geldig is op de peildatum, dan krijgt de inschrijving de code bekostigingsstatus mv,
en wordt deze verder niet beoordeeld.

2.

De inschrijving moet uiterlijk 30 november 2020 in het register OD zijn opgenomen.
Wordt de inschrijving na 30 november aangeleverd, dan krijgt de inschrijving de code bekostigingsstatus ti.

3.

De inschrijvingsvorm moet S (student) zijn.
Is de inschrijvingsvorm niet gelijk aan S, dan krijgt de inschrijving de code bekostigingsstatus ex.

4.

De student moet voldoen aan het nationaliteitsvereiste; dit houdt in dat de student behoort tot een van de
groepen van studerenden, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid van de Wet studiefinanciering 2000, of de
student bezit de Surinaamse nationaliteit.
Voldoet de student niet aan het nationaliteitsvereiste, dan krijgt de inschrijving de code bekostigingsstatus
nr.

5.

De inschrijving moet geregistreerd staan bij een geaccrediteerde opleiding.
Als er sprake is van een niet geaccrediteerde opleiding, dan krijgt de inschrijving de code bekostigingsstatus
oc.

6.

De instelling geeft met het kenmerk eerste inschrijving zelf aan of de inschrijving voor bekostiging in
aanmerking moet kunnen komen (waarde J) of niet (waarde N).
Bij een opleiding van eerste inschrijving is het kenmerk Eerste inschrijving gelijk aan J.
Als eerste inschrijving gelijk is aan N, dan krijgt de inschrijving de code bekostigingsstatus jl.

7.

Het betreft een opleiding van eerste inschrijving (eerste inschrijving = J)
Er is geen andere inschrijving met eerste inschrijving = J op de peildatum
De inschrijving wordt verder beoordeeld in beslisboom ISG2a, b, c, d of e.

8.

Het betreft een opleiding van eerste inschrijving (eerste inschrijving = J)
Er is nog een inschrijving met eerste inschrijving J op de peildatum maar dit betreft geen inschrijving met
inschrijvingsvorm S
De inschrijving wordt verder beoordeeld in beslisboom ISG2a, b, c, d of e.

9.

Er is sprake van meerdere inschrijvingen met dezelfde ISAT code, inschrijvingsvorm S en eerste inschrijving
is J aan dezelfde instelling.
Er wordt gekeken naar het inschrijvingsvolgnummer.
De inschrijving met het laagste inschrijvingsvolgnummer en eerste inschrijving = J krijgt in deze situatie
geen code bekostigingsstatus.
De overige inschrijvingen krijgen code bekostigingsstatus jm.

10.

Er is sprake van meerdere inschrijvingen*) (bijvoorbeeld 2 Associate Degree, 2 Bachelor, 2 Master inschrijvingen of een Bachelor en een Master inschrijving) met inschrijvingsvorm S en eerste inschrijving = J.
Alle inschrijvingen krijgen code bekostigingsstatus jk.
*)
-

Inschrijvingen aan de Open Universiteit: deze inschrijvingen worden hier buiten beschouwing gelaten.

-

Inschrijvingen aan gezamenlijke opleidingen (joint degree opleidingen):
De instellingen zullen onderling moeten afstemmen welke inschrijving voor bekostiging in aanmerking
moet kunnen komen. De instelling met de inschrijving die voor bekostiging in aanmerking moet
kunnen komen kan Eerste inschrijving op “Ja” laten staan, de andere instelling verandert Eerste
inschrijving “Ja” naar Eerste inschrijving “Nee”.
Het is van belang dat de instellingen, na de afspraak in dit kader en de mutatie in BRON HO, een
nieuw OBO aanvragen om door de accountant te laten waarmerken.

-

Inschrijvingen aan de Academische pabo:
Één van de betrokken instellingen levert de inschrijving aan als te bekostigen (Eerste inschrijving =
ja). De andere betrokken instelling levert de inschrijving aan als niet te bekostigen.
Indien er gebruik gemaakt wordt van de uitzondering zoals genoemd in artikel 2.3 lid 1 onder c UWHW
(uitzondering lerarenopleiding ), dient de HBO instelling de eerste inschrijving op “Ja” aan te leveren.
De WO instelling levert de eerste inschrijving dan aan met “Nee”.
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2.2.4

Beslisboom ISG2a – Associate Degree inschrijvingen (AD) –
Eerdere graadverlening en eerder bekostigde inschrijvingen

Betreft het een AD
inschrijving?

Nee

Beoordeling inschrijvingen:
ADLG: beslisboom ISG2b
BA: beslisboom ISG2c
BALG: beslisboom ISG2d
MA en MALG: beslisboom ISG2e

Ja

Heeft de student al eerder een AD, ADLG,
BA, BALG, MA of MALG graad behaald?

1

Ja

Code
bekostigingsstatus = nb

Nee

Nee

2

Is het totaal van eerder bekostigde AD,
ADLG, BA en BALG inschrijvingen < 4?**)

Code
bekostigingsstatus = ng

Ja

3

Code
bekostigingsstatus = pi *)

*)
de positieve code bekostigingsstatus (pi) is alleen mogelijk als er geen andere code bekostigingsstatus is.
**) inschrijvingen aan de Open Universiteit worden in deze boom buiten beschouwing gelaten
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2.2.4.1 Toelichting beslisboom ISG2a
In deze boom wordt voor reguliere Associate Degree inschrijvingen (geen uitzonderingsopleiding) bekeken of
deze, mede op grond van de bekostigingsloopbaan, voor bekostiging in aanmerking komen.
Er wordt rekening gehouden met eerder behaalde graden en eerder bekostigde inschrijvingen.
Bij eerder behaalde graden wordt, als er sprake is van 2 gelijke graden (bijvoorbeeld 2 AD graden of 2 ADLG
graden) uitgegaan van de eerst behaalde graad.
Bij de controle op eerder bekostigde inschrijvingen worden inschrijvingen aan de Open Universiteit buiten
beschouwing gelaten.
Een inschrijving kan alleen voor bekostiging in aanmerking komen als ook aan alle voorwaarden in beslisboom
ISG1 is voldaan.
De inschrijving heeft in dat geval na het doorlopen van beslisboom ISG1 nog geen code bekostigingsstatus.

LEGENDA
AD
ADLG
BA
BALG
MA
MALG

Associate Degree inschrijving/graad of hieraan gelijkgesteld, geen uitzonderingsopleiding
Associate Degree inschrijving/graad of hieraan gelijkgesteld, uitzonderingsopleiding
bachelorinschrijving/-graad of hieraan gelijkgesteld, geen uitzonderingsopleiding
bachelorinschrijving/-graad of hieraan gelijkgesteld, uitzonderingsopleiding
masterinschrijving/-graad of hieraan gelijkgesteld, geen uitzonderingsopleiding
masterinschrijving/ graad of hieraan gelijkgesteld, uitzonderingsopleiding

AD inschrijvingen (AD)
1.

De student heeft eerder een graad AD, ADLG, BA, BALG, MA of MALG behaald.
De AD inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nb als er sprake is van één of meerdere eerder behaalde
graden (AD, ADLG, BA, BALG, MA, MALG of daaraan gelijkgesteld).
Er mag geen eerder behaalde graad zijn.

2.

De student heeft nog niet eerder een graad AD, ADLG, BA, BALG, MA of MALG behaald.
De AD inschrijving krijgt code bekostigingsstatus ng als het totaal aantal eerder bekostigde AD, ADLG, BA
en BALG inschrijvingen groter is dan of gelijk is aan 4.

3.

De student heeft nog niet eerder een graad AD, ADLG, BA, BALG, MA of MALG behaald
De AD inschrijving krijgt code bekostigingsstatus pi (en komt voor bekostiging in aanmerking) als
- aan de voorwaarden in beslisboom ISG1 is voldaan (de inschrijving heeft nog geen code
bekostigingsstatus) en
- de student heeft nog geen AD, ADLG, BA, BALG, MA of MALG graad behaald en
- het totaal aantal eerder bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen kleiner is dan 4.
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2.2.5

Beslisboom ISG2b – Associate Degree inschrijvingen (ADLG) Eerdere graadverlening en eerder bekostigde inschrijvingen

Betreft het een
ADLG inschrijving?

Beoordeling inschrijvingen:
AD: beslisboom ISG2a
BA: beslisboom ISG2c
BALG: beslisboom ISG2d
MA en MALG: beslisboom ISG2e

Nee

Ja

Heeft de student al eerder
een ADLG, BALG of MALG
graad behaald?

1

Ja

Code
bekostigingsstatus = nb

Nee

2
Nee
Heeft de student al eerder een
AD en/of BA graad behaald?

Code
bekostigingsstatus = ng

Nee
Is het totaal van eerder
bekostigde AD, ADLG, BA en
BALG inschrijvingen < 4?**)

Code
bekostigingsstatus = pi *)

Ja
3
Ja

4
Is het totaal van eerder
Nee
bekostigde ADLG, BA en BALG
inschrijvingen na eerste AD
en/of eerste BA graadverlening
< 4?**)
Ja

5

Code
bekostigingsstatus = nf

Code
bekostigingsstatus = pi *)

*)
de positieve code bekostigingsstatus (pi) is alleen mogelijk als er geen andere code bekostigingsstatus is.
**) inschrijvingen aan de Open Universiteit worden in deze boom buiten beschouwing gelaten
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2.2.5.1 Toelichting beslisboom ISG2b
In deze boom wordt voor Associate Degree inschrijvingen aan uitzonderingsopleidingen (ADLG) bekeken of deze,
mede op grond van de bekostigingsloopbaan, voor bekostiging in aanmerking komen.
Er wordt rekening gehouden met eerder behaalde graden en eerder bekostigde inschrijvingen.
Bij eerder behaalde graden wordt, als er sprake is van 2 gelijke graden (bijvoorbeeld 2 AD graden) uitgegaan van
de eerst behaalde graad.
Bij de controle op eerder bekostigde inschrijvingen worden inschrijvingen aan de Open Universiteit buiten
beschouwing gelaten.

Een inschrijving kan alleen voor bekostiging in aanmerking komen als ook aan alle voorwaarden in beslisboom
ISG1 is voldaan.
De inschrijving heeft in dat geval na het doorlopen van beslisboom ISG1 nog geen code bekostigingsstatus.

LEGENDA
AD
ADLG
BA
BALG
MA
MALG

Associate Degree inschrijving/graad of hieraan gelijkgesteld, geen uitzonderingsopleiding
Associate Degree inschrijving/graad of hieraan gelijkgesteld, uitzonderingsopleiding
bachelorinschrijving/-graad of hieraan gelijkgesteld, geen uitzonderingsopleiding
bachelorinschrijving/-graad of hieraan gelijkgesteld, uitzonderingsopleiding
masterinschrijving/-graad of hieraan gelijkgesteld, geen uitzonderingsopleiding
masterinschrijving/ graad of hieraan gelijkgesteld, uitzonderingsopleiding

AD inschrijvingen uitzonderingsopleidingen (ADLG)
1.

De student heeft eerder een ADLG, BALG of MALG graad behaald.
De ADLG inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nb als er sprake is van een eerder behaalde graad
ADLG, BALG of MALG.
Er mag door de student niet eerder een graad aan een uitzonderingsopleiding zijn behaald.

2.

De student heeft nog niet eerder een AD, ADLG, BA, BALG of MALG graad behaald.
De ADLG inschrijving krijgt code bekostigingsstatus ng als het totaal aantal eerder bekostigde AD, ADLG,
BA en BALG inschrijvingen groter is dan of gelijk is aan 4.

3.

De student heeft nog niet eerder een AD, ADLG, BA, BALG of MALG graad behaald
De ADLG inschrijving krijgt code bekostigingsstatus pi (en komt voor bekostiging in aanmerking) als
- aan de voorwaarden in beslisboom ISG1 is voldaan (de inschrijving heeft nog geen code
bekostigingsstatus) en
- de student nog geen AD, ADLG, BA, BALG of MALG graad heeft behaald en
- het totaal aantal eerder bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen kleiner is dan 4.

4.

De student heeft al eerder een AD en/of BA graad behaald (maar geen ADLG of BALG graad).
De ADLG inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nf als het totaal aantal eerder bekostigde ADLG, BA en
BALG inschrijvingen na de eerst behaalde AD en/of BA graad groter is dan of gelijk is aan 4.
Alle bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen voorafgaand aan de eerst behaalde AD en/of BA
graad tellen niet mee voor het totaal.

5.

De student heeft al eerder een AD en/of BA graad behaald (maar geen ADLG of BALG graad).
De ADLG inschrijving krijgt code bekostigingsstatus pi (en komt voor bekostiging in aanmerking) als
- aan de voorwaarden in beslisboom ISG1 is voldaan (de inschrijving heeft nog geen code
bekostigingsstatus) en
- de student al eerder een AD en/of BA graad heeft behaald (maar geen ADLG of BALG graad) en
- het totaal aantal eerder bekostigde ADLG, BA en BALG inschrijvingen na de eerst behaalde AD en/of BA
graad kleiner is dan 4.
Alle bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen voorafgaand aan de eerst behaalde AD en/of BA
graad tellen niet mee voor het totaal
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2.2.6

Beslisboom ISG2c –Bachelor inschrijvingen (BA) - Eerdere
graadverlening en eerder bekostigde inschrijvingen

Betreft het een BA
inschrijving?

Beoordeling inschrijvingen:
AD: beslisboom ISG2a
ADLG: beslisboom ISG2b
BALG: beslisboom ISG2d
MA en MALG: beslisboom ISG2e

Nee

Ja
1
Heeft de student al eerder
een AD, ADLG, BA of BALG
graad behaald?

Nee

Is het totaal van eerder
bekostigde AD, ADLG, BA en
BALG inschrijvingen <
bekostigingsduur / 12?**)

Code
bekostigingsstatus = ng

Nee

Ja

Ja

Heeft de student al eerder
een BA of BALG graad
behaald?

2

Ja

3

Code
bekostigingsstatus = nb

Nee

Heeft de student al eerder
een AD en een ADLG graad
behaald?

4
Nee

Is het totaal van eerder
bekostigde AD, ADLG, BA en
BALG inschrijvingen <
bekostigingsduur / 12?**)

Code
bekostigingsstatus = nf

Nee

Ja

Ja

5

6

Is de ADLG graad behaald
voor de AD graad?

Code
bekostigingsstatus = pi *)

Ja

Is het totaal van eerder
bekostigde AD, ADLG, BA en
BALG inschrijvingen <
bekostigingsduur / 12?**)

Nee

Ja

Nee

7

Code
bekostigingsstatus = pi
*)

Code
bekostigingsstatus = nf

Code
bekostigings
status = pi
*)

8
Is het totaal van eerder
bekostigde AD, ADLG, BA en
BALG inschrijvingen na behalen
AD graad < bekostigingsduur /
12?**)

Code
bekostigingsstatus = nf

Nee
Ja
9

Code
bekostigingsstatus = pi *)

*)
de positieve code bekostigingsstatus (pi) is alleen mogelijk als er geen andere code bekostigingsstatus is.
**) inschrijvingen aan de Open Universiteit worden in deze boom buiten beschouwing gelaten
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2.2.6.1 Toelichting beslisboom ISG2c
In deze boom wordt voor reguliere Bachelor inschrijvingen (geen uitzonderingsopleiding) bekeken of deze, mede
op grond van de bekostigingsloopbaan, voor bekostiging in aanmerking komen.
Er wordt rekening gehouden met eerder behaalde graden en eerder bekostigde inschrijvingen.
Bij eerder behaalde graden wordt, als er sprake is van 2 gelijke graden (bijvoorbeeld 2 AD graden) uitgegaan van
de eerst behaalde graad.
Bij de controle op eerder bekostigde inschrijvingen worden inschrijvingen aan de Open Universiteit buiten
beschouwing gelaten.
Een inschrijving kan alleen voor bekostiging in aanmerking komen als ook aan alle voorwaarden in beslisboom
ISG1 is voldaan.
De inschrijving heeft in dat geval na het doorlopen van beslisboom ISG1 nog geen code bekostigingsstatus.

LEGENDA
AD
ADLG
BA
BALG
MA
MALG

Associate Degree inschrijving/graad of hieraan gelijkgesteld, geen uitzonderingsopleiding
Associate Degree inschrijving/graad of hieraan gelijkgesteld, uitzonderingsopleiding
bachelorinschrijving/-graad of hieraan gelijkgesteld, geen uitzonderingsopleiding
bachelorinschrijving/-graad of hieraan gelijkgesteld, uitzonderingsopleiding
masterinschrijving/-graad of hieraan gelijkgesteld, geen uitzonderingsopleiding
masterinschrijving/ graad of hieraan gelijkgesteld, uitzonderingsopleiding

BA inschrijvingen (BA)
1.

De student heeft nog niet eerder een graad AD, ADLG, BA of BALG behaald.
De BA inschrijving krijgt code bekostigingsstatus ng als het totaal aantal eerder bekostigde AD, ADLG, BA
en BALG inschrijvingen groter is dan of gelijk is aan bekostigingsduur/12.

2.

De student heeft nog niet eerder een graad AD, ADLG, BA of BALG behaald.
De BA inschrijving krijgt code bekostigingsstatus pi (en komt voor bekostiging in aanmerking) als
- aan de voorwaarden in beslisboom ISG1 is voldaan (de inschrijving heeft nog geen code
bekostigingsstatus) en
- de student nog niet eerder een graad AD, ADLG, BA of BALG heeft behaald en
- het totaal aantal eerder bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen kleiner is dan
bekostigingsduur/12.

3.

De student heeft al eerder een BA, BALG of daaraan gelijkgestelde graad behaald.
De BA inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nb als de student al eerder een BA en/of BALG graad heeft
behaald.

4.

De student heeft al eerder een AD of ADLG graad behaald maar nog geen BA of BALG graad.
De BA inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nf als het totaal aantal eerder bekostigde AD, ADLG, BA en
BALG inschrijvingen groter is dan of gelijk is aan bekostigingsduur/12.

5.

De student heeft al eerder een AD of ADLG graad behaald maar nog geen BA of BALG graad.
De BA inschrijving krijgt code bekostigingsstatus pi (en komt voor bekostiging in aanmerking) als
- aan de voorwaarden in beslisboom ISG1 is voldaan (de inschrijving heeft nog geen code
bekostigingsstatus) en
- de student al eerder een AD of ADLG graad heeft behaald maar nog geen BA of BALG graad en
- het totaal aantal eerder bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen kleiner is dan
bekostigingsduur/12.

6.

De student heeft al eerder een ADLG en AD graad (in die volgorde) behaald maar nog geen BA of BALG
graad.
De BA inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nf als het totaal aantal eerder bekostigde AD, ADLG, BA en
BALG inschrijvingen groter is dan of gelijk is aan bekostigingsduur/12.
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Toelichting beslisboom ISG2c - vervolg
7.

De student heeft al eerder een ADLG en AD graad (in die volgorde) behaald maar nog geen BA of BALG
graad.
De BA inschrijving krijgt code bekostigingsstatus pi (en komt voor bekostiging in aanmerking) als
- aan de voorwaarden in beslisboom ISG1 is voldaan (de inschrijving heeft nog geen code
bekostigingsstatus) en
- de student al eerder een ADLG en AD graad (in die volgorde) heeft behaald maar nog geen BA of BALG
graad en
- het totaal aantal eerder bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen kleiner is dan
bekostigingsduur/12.

8.

De student heeft al eerder een AD en ADLG graad behaald (in die volgorde) maar nog geen BA of BALG
graad.
De BA inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nf als het totaal aantal eerder bekostigde ADLG, BA en
BALG inschrijvingen na behalen AD graad groter is dan of gelijk is aan bekostigingsduur/12.
Alle bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen voorafgaand aan de eerst behaalde AD graad tellen
niet mee voor het totaal.

9.

De student heeft al eerder een AD en ADLG graad behaald (in die volgorde) maar nog geen BA of BALG
graad.
De BA inschrijving krijgt code bekostigingsstatus pi (en komt voor bekostiging in aanmerking) als
- aan de voorwaarden in beslisboom ISG1 is voldaan (de inschrijving heeft nog geen code
bekostigingsstatus) en
- de student al eerder een AD en ADLG graad heeft behaald (in die volgorde) maar nog geen BA of BALG
graad en
het totaal aantal eerder bekostigde ADLG, BA en BALG inschrijvingen na behalen AD graad kleiner is
dan bekostigingsduur/12.
Alle bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen voorafgaand aan de eerst behaalde AD graad
tellen niet mee voor het totaal.
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2.2.7

Beslisboom ISG2d –Bachelor inschrijvingen (BALG) - Eerdere
graadverlening en eerder bekostigde inschrijvingen

Betreft het een
BALG inschrijving?

Beoordeling inschrijvingen:
AD: beslisboom ISG2a
ADLG: beslisboom ISG2b
BA: beslisboom ISG2c
MA en MALG: beslisboom ISG2e

Nee

Ja

1
Heeft de student al eerder
een AD, ADLG, BA of BALG
graad behaald?

Nee

Is het totaal van eerder
bekostigde AD, ADLG, BA en
BALG inschrijvingen <
bekostigingsduur / 12?**)

Nee

Ja
Ja

Heeft de student al eerder
een BALG graad behaald?

2

Ja

3

Code
bekostigingsstatus = ng

Code
bekostigingsstatus = pi *)

Code
bekostigingsstatus = nb

Nee
4

Heeft de student al
eerder een BA graad
behaald?

Ja

Nee

Heeft de student al
eerder een AD en
een ADLG graad
behaald?

Nee

Is het totaal van eerder
Nee
bekostigde AD, ADLG, BA
en BALG inschrijvingen <
bekostigingsduur /
Ja
12?**)

5

Ja

6
Is de ADLG graad
behaald voor de AD
graad?

Ja

Is het totaal van eerder
bekostigde AD, ADLG, BA
en BALG inschrijvingen <
bekostigingsduur /
12?**)

Nee

Ja
7

Nee

8
Is het totaal van eerder
bekostigde AD, ADLG, BA Nee
en BALG inschrijvingen na
behalen AD graad <
bekostigingsduur /
Ja
12?**)

9

Code
bekostigingsstatus = nf

Code
bekostigingsstatus = pi *)

Code
bekostigingsstatus = nf

Code
bekostigingsstatus = pi *)

Code
bekostigingsstatus = nf

Code
bekostigingsstatus = pi *)

Vervolg
ISG2d
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Vervolg
ISG2d

10
Zijn er naast de eerder
behaalde BA graad ook
eerder behaalde AD en/of
ADLG graden?

Is het totaal van eerder
bekostigde ADLG en BALG
inschrijvingen na behaalde BA
graad
< bekostigingsduur / 12?**)

Nee

Code
bekostigingsstatus = nf

Nee

Ja
11

Ja

Code
bekostigingsstatus = pi *)

12

Is één van de twee eerst
behaalde graden een BA
graad?

Is het totaal van eerder
bekostigde ADLG en BALG
inschrijvingen na de twee
eerst behaalde graden
< bekostigingsduur / 12?**)

Ja

Code
bekostigingsstatus = nf

Nee

Ja
13

Nee

Code
bekostigingsstatus = pi *)

14

Is de eerst behaalde graad
een ADLG graad?

Is het totaal van eerder
bekostigde ADLG, BA en BALG
inschrijvingen tussen de twee
eerst behaalde graden en na de
BA graad
< bekostigingsduur / 12?**)

Nee

Code
bekostigingsstatus = nf

Nee

Ja
15

Ja

Code
bekostigingsstatus = pi
*)

16

Is het totaal van eerder
bekostigde BALG inschrijvingen
na BA graad
< bekostigingsduur / 12?**)

Code
bekostigingsstatus = nf

Nee

Ja
17

Code
bekostigingsstatus = pi *)

*)
de positieve code bekostigingsstatus (pi) is alleen mogelijk als er geen andere code bekostigingsstatus is.
**) inschrijvingen aan de Open Universiteit worden in deze boom buiten beschouwing gelaten
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2.2.7.1 Toelichting beslisboom ISG2d
In deze boom wordt voor Bachelor inschrijvingen aan uitzonderingsopleidingen (BALG) bekeken of deze, mede op
grond van de bekostigingsloopbaan, voor bekostiging in aanmerking komen.
Er wordt rekening gehouden met eerder behaalde graden en eerder bekostigde inschrijvingen.
Bij eerder behaalde graden wordt, als er sprake is van 2 gelijke graden (bijvoorbeeld 2 AD graden) uitgegaan van
de eerst behaalde graad.
Bij de controle op eerder bekostigde inschrijvingen worden inschrijvingen aan de Open Universiteit buiten
beschouwing gelaten.
Een inschrijving kan alleen voor bekostiging in aanmerking komen als ook aan alle voorwaarden in beslisboom
ISG1 is voldaan.
De inschrijving heeft in dat geval na het doorlopen van beslisboom ISG1 nog geen code bekostigingsstatus.

LEGENDA
AD
ADLG
BA
BALG
MA
MALG

Associate Degree inschrijving/graad of hieraan gelijkgesteld, geen uitzonderingsopleiding
Associate Degree inschrijving/graad of hieraan gelijkgesteld, uitzonderingsopleiding
bachelorinschrijving/-graad of hieraan gelijkgesteld, geen uitzonderingsopleiding
bachelorinschrijving/-graad of hieraan gelijkgesteld, uitzonderingsopleiding
masterinschrijving/-graad of hieraan gelijkgesteld, geen uitzonderingsopleiding
masterinschrijving/ graad of hieraan gelijkgesteld, uitzonderingsopleiding

BA inschrijvingen uitzonderingsopleidingen (BALG)
1.

De student heeft niet eerder een graad AD, ADLG, BA of BALG behaald.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus ng als het totaal aantal eerder bekostigde AD, ADLG, BA en
BALG inschrijvingen groter is dan of gelijk is aan bekostigingsduur/12

2.

De student heeft niet eerder een graad AD, ADLG, BA of BALG behaald.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus pi (en komt voor bekostiging in aanmerking) als
- aan de voorwaarden in beslisboom ISG1 is voldaan (de inschrijving heeft nog geen code
bekostigingsstatus) en
- de student niet eerder een graad AD, ADLG, BA of BALG heeft behaald en
- het totaal aantal eerder bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen kleiner is dan
bekostigingsduur/12

3.

De student heeft eerder een BALG graad behaald.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nb als de student eerder een BALG graad heeft behaald.

4.

De student heeft al eerder een AD of ADLG graad behaald maar nog geen BA of BALG graad.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nf als het totaal aantal eerder bekostigde AD, ADLG, BA en
BALG inschrijvingen groter is dan of gelijk is aan bekostigingsduur/12.

5.

De student heeft al eerder een AD of ADLG graad behaald maar nog geen BA of BALG graad.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus pi (en komt voor bekostiging in aanmerking) als
- aan de voorwaarden in beslisboom ISG1 is voldaan (de inschrijving heeft nog geen code
bekostigingsstatus) en
- de student al eerder een AD of ADLG graad heeft behaald maar nog geen BA of BALG graad en
- het totaal aantal eerder bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen kleiner is dan
bekostigingsduur/12.

6.

De student heeft al eerder een ADLG en AD graad (in die volgorde) behaald maar nog geen BA of BALG
graad.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nf als het totaal aantal eerder bekostigde AD, ADLG, BA en
BALG inschrijvingen groter is dan of gelijk is aan bekostigingsduur/12.

7.

De student heeft al eerder een ADLG en AD graad (in die volgorde) behaald maar nog geen BA of BALG
graad.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus pi (en komt voor bekostiging in aanmerking) als
- aan de voorwaarden in beslisboom ISG1 is voldaan (de inschrijving heeft nog geen code
bekostigingsstatus) en
- de student al eerder een ADLG en AD graad (in die volgorde) heeft behaald, maar nog geen BA of BALG
graad en
- het totaal aantal eerder bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen kleiner is dan
bekostigingsduur/12.
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Toelichting beslisboom ISG2d – vervolg
8.

De student heeft al eerder een AD en ADLG graad behaald (in die volgorde) maar nog geen BA of BALG
graad.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nf als het totaal aantal eerder bekostigde AD, ADLG, BA en
BALG inschrijvingen na behalen AD graad groter is dan of gelijk is aan bekostigingsduur/12.
Alle bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen voorafgaand aan de eerst behaalde AD graad tellen
niet mee voor het totaal.

9.

De student heeft al eerder een AD en ADLG graad behaald (in die volgorde) maar nog geen BA of BALG
graad.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus pi (en komt voor bekostiging in aanmerking) als
- aan de voorwaarden in beslisboom ISG1 is voldaan (de inschrijving heeft nog geen code
bekostigingsstatus) en
- de student al eerder een AD en ADLG graad heeft behaald (in die volgorde) maar nog geen BA of BALG
graad en
- het totaal aantal eerder bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen na behalen AD graad kleiner is
dan bekostigingsduur/12.
Alle bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen voorafgaand aan de eerst behaalde AD graad
tellen niet mee voor het totaal.

10.

De student heeft al eerder een BA graad behaald maar nog geen AD, ADLG of BALG graad.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nf als het totaal aantal eerder bekostigde ADLG en BALG
inschrijvingen na behalen BA graad groter is dan of gelijk is aan bekostigingsduur/12.
Alle bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen voorafgaand aan de eerst behaalde BA graad tellen
niet mee voor het totaal.

11.

De student heeft al eerder een BA graad behaald maar nog geen AD, ADLG of BALG graad.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus pi (en komt voor bekostiging in aanmerking) als
- aan de voorwaarden in beslisboom ISG1 is voldaan (de inschrijving heeft nog geen code
bekostigingsstatus) en
- de student al eerder een BA graad heeft behaald maar nog geen AD of ADLG graad en
- het totaal aantal eerder bekostigde ADLG en BALG inschrijvingen na behalen BA graad kleiner is dan
bekostigingsduur/12.
Alle bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen voorafgaand aan de eerst behaalde BA graad
tellen niet mee voor het totaal.

12.

De student heeft eerder twee of drie graden behaald (AD en BA; ADLG en BA; AD en ADLG en BA) waarbij
de twee eerst behaalde graden een AD en BA OF een ADLG en BA graad zijn (de volgorde maakt hierbij niet
uit).
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nf als het totaal aantal eerder bekostigde ADLG en BALG
inschrijvingen na de twee eerst behaalde graden groter is dan of gelijk is aan bekostigingsduur/12.
Alle bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen voorafgaand aan de twee eerst behaalde graden (de
volgorde maakt hierbij niet uit) tellen niet mee voor het totaal.

13.

De student heeft eerder twee of drie graden behaald (AD en BA; ADLG en BA; AD en ADLG en BA) waarbij
de twee eerst behaalde graden een AD en BA OF een ADLG en BA graad zijn (de volgorde maakt hierbij niet
uit).
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus pi (en komt voor bekostiging in aanmerking) als
- aan de voorwaarden in beslisboom ISG1 is voldaan (de inschrijving heeft nog geen code
bekostigingsstatus) en
- de student eerder twee of drie graden heeft behaald (AD en BA; ADLG en BA; AD en ADLG en BA)
waarbij de twee eerst behaalde graden een AD en BA OF een ADLG en BA graad zijn (de volgorde maakt
hierbij niet uit) en
- het totaal aantal eerder bekostigde ADLG en BALG inschrijvingen na de twee eerst behaalde graden
kleiner is dan bekostigingsduur/12.
Alle bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen voorafgaand aan de twee eerst behaalde graden
(de volgorde maakt hierbij niet uit) tellen niet mee voor het totaal.
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Toelichting beslisboom ISG2d – vervolg
14.

De student heeft eerder drie graden behaald (AD en ADLG en BA) (in deze volgorde).
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nf als het totaal aantal eerder bekostigde ADLG, BA en BALG
inschrijvingen tussen de twee eerst behaalde graden en na de BA graad groter is dan of gelijk is aan
bekostigingsduur/12.
Alle bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen voorafgaand aan de AD graad tellen niet mee voor
het totaal.
Alle bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen na de AD graad en voorafgaand aan de ADLG graad
tellen wel mee voor het totaal.
Alle bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen na de ADLG graad en voorafgaand aan de BA graad
tellen niet mee voor het totaal.
Alle bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen na de BA graad tellen wel mee voor het totaal.

15.

De student heeft eerder drie graden behaald (AD en ADLG en BA) (in deze volgorde).
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus pi (en komt voor bekostiging in aanmerking) als
- aan de voorwaarden in beslisboom ISG1 is voldaan (de inschrijving heeft nog geen code
bekostigingsstatus) en
- de student eerder drie graden heeft behaald (AD en ADLG en BA) (in deze volgorde) en
- het totaal aantal eerder bekostigde ADLG, BA en BALG inschrijvingen tussen de twee eerst behaalde
graden en na de BA graad kleiner is dan bekostigingsduur/12.
Alle bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen voorafgaand aan de AD graad tellen niet mee
voor het totaal.
Alle bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen na de AD graad en voorafgaand aan de ADLG
graad tellen wel mee voor het totaal.
Alle bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen na de ADLG graad en voorafgaand aan de BA
graad tellen niet mee voor het totaal.
Alle bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen na de BA graad tellen wel mee voor het totaal.

16.

De student heeft eerder drie graden behaald (ADLG en AD en BA) (in deze volgorde).
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nf als het totaal aantal eerder bekostigde BALG inschrijvingen
na de BA graad groter is dan of gelijk is aan bekostigingsduur/12.
Alle bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen voorafgaand aan de eerst behaalde BA graad tellen
niet mee voor het totaal.

17.

De student heeft eerder drie graden behaald (ADLG en AD en BA) (in deze volgorde).
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus pi (en komt voor bekostiging in aanmerking) als
- aan de voorwaarden in beslisboom ISG1 is voldaan (de inschrijving heeft nog geen code
bekostigingsstatus) en
- de student eerder drie graden heeft behaald (ADLG en AD en BA) (in deze volgorde) en
- het totaal aantal eerder bekostigde BALG inschrijvingen na de BA graad kleiner is dan
bekostigingsduur/12.
Alle bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen voorafgaand aan de eerst behaalde BA graad
tellen niet mee voor het totaal.
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2.2.8

Beslisboom ISG2e –Master inschrijvingen - Eerdere graadverlening
en eerder bekostigde inschrijvingen

Betreft het een
MA of MALG
inschrijving?

Nee

Beoordeling inschrijvingen:
AD: beslisboom ISG2a
ADLG: beslisboom ISG2b
BA: beslisboom ISG2c
BALG: beslisboom ISG2d

Ja

Heeft de student al
eerder een MALG
graad behaald?

Ja

1
Code bekostigingsstatus = nd

Nee

Heeft de student al
eerder een MA
graad behaald?

Nee

Is het aantal eerder
bekostigde MA of MALG
inschrijvingen <
bekostigingsduur/12?**)

Ja

2
Code bekostigingsstatus = pi *)

Nee
Ja
3
Code bekostigingsstatus = nk

Betreft het een MALG
inschrijving?

Ja

Is het aantal eerder
bekostigde MALG
inschrijvingen na eerste
MA graadverlening <
bekostigingsduur/12?**)

Ja

5
Code bekostigingsstatus = pi *)

Nee
Nee
4
Code bekostigingsstatus = nd

6
Code bekostigingsstatus = nk

*)
de positieve code bekostigingsstatus (pi) is alleen mogelijk als er geen andere code bekostigingsstatus is.
**) inschrijvingen aan de Open Universiteit worden in deze boom buiten beschouwing gelaten
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2.2.8.1 Toelichting Beslisboom ISG2e
In deze boom wordt voor Master inschrijvingen bekeken of deze, mede op grond van de bekostigingsloopbaan,
voor bekostiging in aanmerking komen.
Er wordt rekening gehouden met eerder behaalde graden en eerder bekostigde inschrijvingen.
Bij de controle op eerder bekostigde inschrijvingen worden inschrijvingen aan de Open Universiteit buiten
beschouwing gelaten.
Als er al een Mastergraad is behaald aan een opleiding, niet zijnde een leraren- of gezondheidszorgopleiding,
kunnen inschrijvingen aan een leraren- of gezondheidszorgopleiding worden bekostigd. (zie hiervoor Staatsblad
314, 2010 en Staatsblad 292, 2017; vervanging artikel 2.3 Uitvoeringsbesluit WHW).
Een inschrijving kan alleen voor bekostiging in aanmerking komen als ook aan alle voorwaarden in beslisboom
ISG1 is voldaan.
De inschrijving heeft in dat geval na het doorlopen van beslisboom ISG1 nog geen code bekostigingsstatus.

LEGENDA
AD
ADLG
BA
BALG
MA
MALG

Associate Degree inschrijving/graad of hieraan gelijkgesteld, geen uitzonderingsopleiding
Associate Degree inschrijving/graad of hieraan gelijkgesteld, uitzonderingsopleiding
bachelorinschrijving/-graad of hieraan gelijkgesteld, geen uitzonderingsopleiding
bachelorinschrijving/-graad of hieraan gelijkgesteld, uitzonderingsopleiding
masterinschrijving/-graad of hieraan gelijkgesteld, geen uitzonderingsopleiding
masterinschrijving/ graad of hieraan gelijkgesteld, uitzonderingsopleiding

Masterinschrijvingen
1.

Het betreft een MA of MALG inschrijving en de student heeft eerder een MALG graad behaald.
Een MA of MALG inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nd als de student al eerder een MALG graad
heeft behaald.

2.

Het betreft een MA of MALG inschrijving en de student heeft niet eerder een MA of MALG graad behaald.
Een MA of MALG inschrijving krijgt code bekostigingsstatus pi (en komt voor bekostiging in aanmerking) als
- de student nog niet eerder een MA of MALG graad heeft behaald en
- het aantal eerder bekostigde MA of MALG inschrijvingen kleiner is dan bekostigingsduur/12.

3.

Het betreft een MA of MALG inschrijving en de student heeft niet eerder een MA of MALG graad behaald.
Een MA of MALG inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nk als
- de student nog niet eerder een MA of MALG graad heeft behaald en
- het aantal eerder bekostigde MA of MALG inschrijvingen groter is dan of gelijk is aan
bekostigingsduur/12.

4.

Het betreft een MA inschrijving en de student heeft eerder een MA graad behaald.
Een MA inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nd als de student eerder een MA graad heeft behaald.

5.

Het betreft een MALG inschrijving en de student heeft eerder een MA graad maar nog geen MALG graad
behaald.
Een MALG inschrijving krijgt code bekostigingsstatus pi (en komt voor bekostiging in aanmerking) als
- de student eerder een MA graad maar nog geen MALG graad heeft behaald en
- het aantal eerder bekostigde MALG inschrijvingen na eerste MA graadverlening kleiner is dan
bekostigingdsuur/12.

6.

Het betreft een MALG inschrijving en de student heeft eerder een MA graad maar nog geen MALG graad
behaald.
Een MALG inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nk als
- de student eerder een MA graad maar nog geen MALG graad heeft behaald en
- het aantal eerder bekostigde MALG inschrijvingen na eerste MA graadverlening groter is dan of gelijk is
aan bekostigingdsuur/12.
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2.2.9

Beslisboom ISG1-OU –controles inschrijvingen Open Universiteit

Betreft het een inschrijving aan de
Open Universiteit?

Nee

0
Ga naar beslisboom ISG1

Ja
Is de inschrijving geldig in de
peilperiode?

Nee

1
Code bekostigingsstatus = mv

Ja
Nee

2

Is de inschrijving tijdig in het
register OD opgenomen?

Code bekostigingsstatus = ti

Ja

Betreft het een inschrijving als
student? Inschrijvingsvorm = S

Nee

3
Code bekostigingsstatus = ex

Ja

Voldoet de student aan de
nationaliteitseis?

Nee

4
Code bekostigingsstatus = nr

Ja

Betreft het een inschrijving aan
een geaccrediteerde opleiding?

Nee

5
Code bekostigingsstatus = oc

Ja

Betreft het een opleiding van
eerste inschrijving?

Nee

6
Code bekostigingsstatus = jl

Ja

Ga verder met
beslisboom ISG2-OU
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2.2.9.1 Toelichting beslisboom ISG1-OU
In beslisboom ISG1-OU worden verschillende controles uitgevoerd op inschrijvingen aan de Open Universiteit.
Elke keer als de inschrijving niet aan een voorwaarde voldoet krijgt deze een code bekostigingsstatus.
Krijgt de inschrijving in beslisboom ISG1-OU 1 of meerdere codes bekostigingsstatus, dan komt de inschrijving
niet meer voor bekostiging in aanmerking.
0.

Alleen inschrijvingen aan de Open Universiteit worden beoordeeld in beslisbomen ISG1-OU en ISG2-OU,
alle overige inschrijvingen worden beoordeeld in beslisbomen ISG1 en ISG2a t/m ISG2e.

1.

De inschrijving moet geldig zijn in de peilperiode 2-10-2019 t/m 1-10-2020. (dit houdt in: datum
inschrijving moet liggen in deze periode.)
Als de inschrijving niet geldig is in de peilperiode, dan krijgt de inschrijving de code bekostigingsstatus
mv, en wordt deze verder niet beoordeeld.

2.

De inschrijving moet uiterlijk 30 november 2020 in het register OD zijn opgenomen.
Wordt de inschrijving na 30 november aangeleverd, dan krijgt de inschrijving de code bekostigingsstatus
ti.

3.

De inschrijvingsvorm moet S (student) zijn.
Is de inschrijvingsvorm niet gelijk aan S, dan krijgt de inschrijving de code bekostigingsstatus ex.

4.

De student moet op de datum inschrijving voldoen aan het nationaliteitsvereiste; dit houdt in dat de
student behoort tot een van de groepen van studerenden, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid van de Wet
studiefinanciering 2000, of de student bezit de Surinaamse nationaliteit.
Voldoet de student niet aan het nationaliteitsvereiste, dan krijgt de inschrijving de code bekostigingsstatus
nr.

5.

De inschrijving moet geregistreerd staan bij een geaccrediteerde opleiding.
Als er sprake is van een niet geaccrediteerde opleiding, dan krijgt de inschrijving de code
bekostigingsstatus oc.

6.

De instelling geeft met het kenmerk eerste inschrijving zelf aan of de inschrijving voor bekostiging in
aanmerking moet kunnen komen (waarde J) of niet (waarde N).
Bij een opleiding van eerste inschrijving is het kenmerk Eerste inschrijving gelijk aan J.
Als eerste inschrijving gelijk is aan N, dan krijgt de inschrijving de code bekostigingsstatus jl.
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2.2.10 Beslisboom ISG2-OU - Eerdere graadverlening en eerder
bekostigde inschrijvingen Open Universiteit

Ja
Betreft het een
BA inschrijving?

Nee

Heeft de student al eerder een BA,
BALG of daaraan gelijkgestelde graad
behaald?

Ja

1

Code
bekostigingsstatus = nb

Nee

Is de som van:
1. De eerder bekostigde BA studielast *)
2. Studielast van voor bekostiging in
aanmerking komende BA
Nee
inschrijvingen *) binnen de huidige
peilperiode met een eerdere datum
inschrijving of dezelfde datum
inschrijving en lager
inschrijvingsvolgnummer
kleiner dan de studielast van de opleiding
van deze inschrijving?

2

Code
bekostigingsstatus = ng

Ja

Is de som van:
1. De eerder bekostigde BA studielast *)
2. Studielast van voor bekostiging in
aanmerking komende BA
inschrijvingen *) binnen de huidige
peilperiode met een eerdere datum
inschrijving of dezelfde datum
inschrijving en lager
inschrijvingsvolgnummer en
3. Aantal ECTS van deze inschrijving
kleiner dan of gelijk aan de studielast van
de opleiding van deze inschrijving?

Nee

3

Code
bekostigings
status = pd

Ja

4
Code
bekostigingsstatus = pi

Het betreft een
MA inschrijving.

Vervolg
ISG2-OU

*) Inschrijvingen aan andere instellingen dan de Open Universiteit worden in deze boom buiten beschouwing
gelaten.
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Vervolg
ISG2-OU

Het betreft een
MA inschrijving

Heeft de student al eerder een MA,
MALG of daaraan gelijkgestelde graad
behaald?

Ja

5

Code
bekostigings
status = nd

Nee

Is de som van:
1. De eerder bekostigde MA
studielast *)
2. Studielast van voor bekostiging
in aanmerking komende MA
inschrijvingen *) binnen de huidige
peilperiode met een eerdere datum
inschrijving of dezelfde datum
inschrijving en lager
inschrijvingsvolgnummer
kleiner dan de studielast van de
opleiding van deze inschrijving?

Nee

6

Code
bekostigingsstatus = nk

Ja

Is de som van:
1. De eerder bekostigde MA
studielast *)
2. Studielast van voor bekostiging in
aanmerking komende MA
Nee
inschrijvingen *) binnen de huidige
peilperiode met een eerdere datum
inschrijving of dezelfde datum
inschrijving en lager
inschrijvingsvolgnummer en
3. Aantal ECTS van deze inschrijving
kleiner dan of gelijk aan de studielast
van de opleiding van deze inschrijving?

7

Code
bekostigingsstatus = pd

Ja

8

Code
bekostigingsstatus = pi

*) Inschrijvingen aan andere instellingen dan de Open Universiteit worden in deze boom buiten beschouwing
gelaten.
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2.2.10.1

Toelichting beslisboom ISG2-OU

In deze boom wordt per type inschrijving (bachelor of master) bekeken of deze voor (gedeeltelijke) bekostiging
in aanmerking komt. Inschrijvingen aan andere instellingen dan de Open Universiteit worden in deze boom buiten
beschouwing gelaten.
Een OU inschrijving kan alleen voor bekostiging in aanmerking komen als aan alle voorwaarden in beslisboom
ISG1-OU is voldaan. De inschrijving heeft in dat geval na het doorlopen van beslisboom ISG1-OU nog geen code
bekostigingsstatus.
Er wordt rekening gehouden met:
eerder behaalde graden en eerder bekostigde OU inschrijvingen
te bekostigen OU inschrijvingen uit de huidige peilperiode met een eerdere datum inschrijving of dezelfde
datum inschrijving en lager inschrijvingsvolgnummer
de (afgeleide) wettelijke studielast van de opleiding van de betreffende inschrijving.
Als een inschrijving wordt aangeleverd, dan wordt er gecontroleerd of er van de student al een inschrijving in de
huidige peilperiode bestaat.
Wanneer dit het geval is dan wordt van alle inschrijvingen van de betreffende student in de peilperiode de
bekostigingsstatus opnieuw bepaald.
De bekostigingsstatus wordt bepaald op volgorde van datum inschrijving.
Zijn er meerdere inschrijvingen van 1 student met dezelfde datum inschrijving, dan wordt binnen de datum
inschrijving gesorteerd op inschrijvingsvolgnummer.

Bepaling Studielast:
In het register OnderwijsAanbod zijn verschillende grondslagen voor de studielast opgenomen: wettelijk,
ministerieel en instelling.
In de beslisboom wordt uitgegaan van de wettelijke studielast. Deze is echter niet altijd in OA beschikbaar.
Als in OA de grondslag van de studielast “Wettelijk” of "Ministerieel" is, dan is de studielast zoals die in OA staat,
de wettelijke studielast
Als de grondslag van de studielast “Instelling” is, dan wordt de wettelijke studielast op de volgende manier
afgeleid:
Studielast = 60 * bekostigingsduur / 12
Waarbij:
60: de studielast voor een studiejaar in ECTS
Bekostigingsduur: het aantal maanden van de opleiding dat kan worden bekostigd
Voorbeeld:
Studielast instelling: 90
Bekostigingsduur: 12
De afgeleide wettelijke studielast wordt:
60 * 12/12 = 60
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Gehele of gedeeltelijke bekostiging van een inschrijving
Een inschrijving aan de Open Universiteit kan geheel of gedeeltelijk bekostigd worden.
Per individuele student wordt voor de Open Universiteit maximaal de wettelijke studielast bekostigd die geldt
voor de opleiding waarvan de onderwijseenheid waarvoor de student zich heeft ingeschreven deel uitmaakt.
Een inschrijving voor een onderwijseenheid kan geheel worden bekostigd als de studielast van de
onderwijseenheid samen met het eerdere verbruik van de student (alle eerder bekostigde OU inschrijvingen en
de te bekostigen OU inschrijvingen met een eerdere datum inschrijving of dezelfde datum inschrijving met lager
inschrijvingsvolgnummer in de huidige peilperiode) kleiner is dan of gelijk is aan de wettelijke studielast van de
opleiding waartoe de onderwijseenheid behoort
Een inschrijving voor een onderwijseenheid kan gedeeltelijk worden bekostigd als de studielast van de
onderwijseenheid samen met het eerdere verbruik van de student (alle eerder bekostigde OU inschrijvingen en
de te bekostigen OU inschrijvingen met een eerdere datum inschrijving of dezelfde datum inschrijving met lager
inschrijvingsvolgnummer in de huidige peilperiode), de wettelijke studielast van de opleiding waartoe de
onderwijseenheid behoort, overschrijdt.
Het eerdere verbruik van de student moet dan kleiner zijn dan de wettelijke studielast van de opleiding waartoe
de onderwijseenheid behoort.
Het verschil tussen de wettelijke studielast van de bacheloropleiding waarvoor de student zich inschrijft en het
eerdere verbruik van de student (alle eerder bekostigde inschrijvingen en de te bekostigen inschrijvingen met
een eerdere datum inschrijving of dezelfde datum inschrijving met lager inschrijvingsvolgnummer in de huidige
peilperiode) kan voor bekostiging in aanmerking komen.
Voorbeeld:
Wanneer een student zich inschrijft voor een onderwijseenheid van 6 ECTS die deel uitmaakt van een opleiding
van 180 ECTS en er zijn eerder al 175 ECTS bekostigd, dan kunnen er nog maximaal 5 ECTS voor bekostiging in
aanmerking komen.
Alleen OU inschrijvingen vanaf 2 oktober 2015 worden gerekend tot het verbruik van de student.
De ondergrens 2 oktober 2015 is opgenomen omdat inschrijvingen pas vanaf die datum van invloed zijn op het
nieuwe bekostigingssysteem van de Open Universiteit (dit systeem geldt vanaf het bekostigingsjaar 2018).
Het basisregister onderwijs bevat geen gegevens over onderwijseenheden van de Open Universiteit waarvoor
studenten zich vóór 2 oktober 2015 hebben ingeschreven.

Omvang bekostigde inschrijving Open Universiteit
De omvang van de bekostigde inschrijving wordt bepaald door het aantal ECTS van de onderwijseenheid of
onderwijseenheden dat voor bekostiging in aanmerking komt, te delen door 60.
Voorbeeld:
Een inschrijving van 6 ECTS komt in aanmerking voor bekostiging.
De omvang van de bekostigde inschrijving is 6/60 = 0,1.
De Open Universiteit ontvangt voor deze inschrijving 0,1 * het studentgebonden bedrag per inschrijving.
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Bachelorinschrijvingen
BA
= bachelorinschrijving, geen uitzonderingsopleiding (of een daaraan gelijkgestelde inschrijving)
BALG = bachelorinschrijving, uitzonderingsopleiding (of een daaraan gelijkgestelde inschrijving)
1.

Een inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nb als
aan de voorwaarden in beslisboom ISG1-OU is voldaan (de inschrijving heeft nog geen code
bekostigingsstatus) èn
- er sprake is van een BA inschrijving
- de student al eerder een BA of BALG of daaraan gelijkgestelde graad heeft behaald

2.

Een inschrijving krijgt code bekostigingsstatus ng als
aan de voorwaarden in beslisboom ISG1-OU is voldaan (de inschrijving heeft nog geen code
bekostigingsstatus) èn
- er sprake is van een BA inschrijving
- de student nog geen BA of BALG of daaraan gelijkgestelde graad heeft behaald
- de som van de eerder bekostigde BA-studielast en de studielast van te bekostigen BA-inschrijvingen van
de student binnen de huidige peilperiode met een eerdere datum inschrijving of dezelfde datum
inschrijving en een lager inschrijvingsvolgnummer groter is dan of gelijk is aan de studielast van de
opleiding van de inschrijving.

3.

Een inschrijving krijgt code bekostigingsstatus pd en komt voor gedeeltelijke bekostiging (wettelijke
studielast verminderd met het eerdere verbruik) in aanmerking als aan de voorwaarden in beslisboom ISG1OU is voldaan (de inschrijving heeft nog geen code bekostigingsstatus) èn
- er sprake is van een BA inschrijving
- de student nog geen BA of BALG of daaraan gelijkgestelde graad heeft behaald
- de som van de eerder bekostigde BA-studielast, de studielast van te bekostigen BA-inschrijvingen van
de student binnen de huidige peilperiode met een eerdere datum inschrijving of dezelfde datum
inschrijving en een lager inschrijvingsvolgnummer kleiner is dan de studielast van de opleiding van de
inschrijving.
- de som van de eerder bekostigde BA-studielast, de studielast van te bekostigen BA-inschrijvingen
binnen de huidige peilperiode van de student met een eerdere datum inschrijving of dezelfde datum
inschrijving en een lager inschrijvingsvolgnummer en het aantal ECTS van de inschrijving groter is dan
de studielast van de opleiding van de inschrijving.

4.

Een inschrijving krijgt code bekostigingsstatus pi (en komt geheel voor bekostiging in aanmerking) als
aan de voorwaarden in beslisboom ISG1-OU is voldaan (de inschrijving heeft nog geen code
bekostigingsstatus) èn
- er sprake is van een BA inschrijving
- de student nog geen BA of BALG of daaraan gelijkgestelde graad heeft behaald
- de som van de eerder bekostigde BA-studielast, de studielast van te bekostigen BA-inschrijvingen van
de student binnen de huidige peilperiode met een eerdere datum inschrijving of dezelfde datum
inschrijving en een lager inschrijvingsvolgnummer kleiner is dan de studielast van de opleiding van de
inschrijving.
- de som van de eerder bekostigde BA-studielast, de studielast van te bekostigen BA-inschrijvingen van
de student binnen de huidige peilperiode met een eerdere datum inschrijving of dezelfde datum
inschrijving en een lager inschrijvingsvolgnummer en het aantal ECTS van de inschrijving kleiner is dan
of gelijk is aan de studielast van de opleiding van de inschrijving.
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Masterinschrijvingen
MA
= masterinschrijving, geen uitzonderingsopleiding (of een daaraan gelijkgestelde inschrijving)
MALG = masterinschrijving, uitzonderingsopleiding (of een daaraan gelijkgestelde inschrijving)

5.

Een inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nd als
aan de voorwaarden in beslisboom ISG1-OU is voldaan (de inschrijving heeft nog geen code
bekostigingsstatus) èn
- er sprake is van een MA inschrijving
- de student al eerder een MA of MALG of daaraan gelijkgestelde graad heeft behaald

6.

Een inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nk als
aan de voorwaarden in beslisboom ISG1-OU is voldaan (de inschrijving heeft nog geen code
bekostigingsstatus) èn
- er sprake is van een MA inschrijving
- de student nog geen MA of MALG of daaraan gelijkgestelde graad heeft behaald
- de som van de eerder bekostigde MA-studielast en de studielast van te bekostigen MA-inschrijvingen van
de student binnen de huidige peilperiode met een eerdere datum inschrijving of dezelfde datum
inschrijving en een lager inschrijvingsvolgnummer groter is dan of gelijk is aan de studielast van de
opleiding van de inschrijving.

7.

Een inschrijving krijgt code bekostigingsstatus pd en komt voor gedeeltelijke bekostiging (wettelijke
studielast verminderd met het eerdere verbruik) in aanmerking als aan de voorwaarden in beslisboom ISG1OU is voldaan (de inschrijving heeft nog geen code bekostigingsstatus) èn
- er sprake is van een MA inschrijving
- de student nog geen MA of MALG of daaraan gelijkgestelde graad heeft behaald
- de som van de eerder bekostigde MA-studielast, de studielast van te bekostigen MA-inschrijvingen van
de student binnen de huidige peilperiode met een eerdere datum inschrijving of dezelfde datum
inschrijving en een lager inschrijvingsvolgnummer kleiner is dan de studielast van de opleiding van de
inschrijving.
- de som van de eerder bekostigde MA-studielast, de studielast van te bekostigen MA-inschrijvingen van
de student binnen de huidige peilperiode met een eerdere datum inschrijving of dezelfde datum
inschrijving en een lager inschrijvingsvolgnummer en het aantal ECTS van de inschrijving groter is dan
de studielast van de opleiding van de inschrijving.

8.

Een inschrijving krijgt code bekostigingsstatus pi (en komt geheel voor bekostiging in aanmerking) als
aan de voorwaarden in beslisboom ISG1-OU is voldaan (de inschrijving heeft nog geen code
bekostigingsstatus) èn
- er sprake is van een MA inschrijving
- de student nog geen MA of MALG of daaraan gelijkgestelde graad heeft behaald
- de som van de eerder bekostigde MA-studielast, de studielast van te bekostigen MA-inschrijvingen
binnen de huidige peilperiode met een eerdere datum inschrijving of dezelfde datum inschrijving en een
lager inschrijvingsvolgnummer kleiner is dan de studielast van de opleiding van de inschrijving.
- de som van de eerder bekostigde MA-studielast, de studielast van te bekostigen MA-inschrijvingen
binnen de huidige peilperiode met een eerdere datum inschrijving of dezelfde datum inschrijving en een
lager inschrijvingsvolgnummer en het aantal ECTS van de inschrijving kleiner is dan of gelijk is aan de
studielast van de opleiding van de inschrijving.
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2.3 Van graad naar bekostigde graad: de code
bekostigingsstatus graad
Naast de inschrijvingen zijn ook de behaalde graden bachelor of master, zoals bedoeld in artikel 7.10a, eerste of
tweede lid, van de WHW van belang voor de berekening van de rijksbijdrage van de instellingen in het hoger
onderwijs.
Associate Degree graden komen niet voor bekostiging in aanmerking, maar zijn wel bekostigingsrelevant.
Een eerder behaalde Associate Degree graad heeft invloed op de bekostigingsstatus van daarop volgende
inschrijvingen.
Een graad wordt conform artikel 4.9 van het UWHW 2008 als bekostigde graad beschouwd als deze voldoet aan
de voorwaarden zoals getoetst in beslisbomen GRD1, GRD2 en GRD3.
Alleen graden die behaald zijn in de peilperiode doorlopen de beslisbomen.
In beslisboom GRD1 wordt een aantal controles uitgevoerd zoals inschrijvingsvorm, nationaliteitsvereiste en
accreditatie.
In beslisboom GRD2 wordt bekeken of er sprake is van eerdere graadverlening.
In beslisboom GRD3 wordt bepaald welke graad voor bekostiging in aanmerking komt bij meerdere graden op
dezelfde datum.

2.3.1

Gelijkstelling graden

In Artikel 5.3. Gelijkstelling bekostigde inschrijvingen en graden van het Uitvoeringsbesluit WHW wordt bepaald
hoe wordt omgegaan met de inschrijvingen en afsluitende examens bij ongedeelde en voortgezette opleidingen.
Bij de invoering van de bachelor-master structuur zijn afspraken gemaakt over een latere overstap naar de
bachelor-masterstructuur van de toenmalige ongedeelde opleidingen in het WO (artikel 18.15 WHW).
Een student die het afsluitend examen van een ongedeelde opleiding WO met goed gevolg heeft afgelegd wordt
beschouwd als een student aan wie zowel de graad bachelor als de graad master is verleend (art. 5.3, 6e lid
UWHW).
Een student die het afsluitend examen van een universitaire lerarenopleiding als bedoeld in artikel 18.64 van de
WHW met goed gevolg heeft afgelegd wordt beschouwd als een student aan wie de graad master is verleend
(art. 5.3, 5e lid UWHW
Een student die het afsluitend examen van een voortgezette hbo-opleiding als bedoeld in artikel 18.20 van de
WHW met goed gevolg heeft afgelegd wordt beschouwd als een student aan wie de graad master is verleend
(art. 5.3, 5e lid UWHW).
Bij het samenstellen van het historisch bestand (met ingangsdatum 1-1-2011) is bepaald dat kort HBO graden
gelijkgesteld zijn aan bachelor graden.
Met betrekking tot de aanspraak op wettelijk collegegeld wordt een student die voor inwerkingtreding van de Wet
invoering associate degree-opleiding met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd van een ADprogramma gelijkgesteld met een student die een graad Associate degree heeft behaald (WHW, art. 7.45a, 8e lid)

Regels Statustoekenning Rijksbijdrage Hoger Onderwijs 2022 versie 1.0 – november 2020

pagina 35 van 59

2.3.2

Beslisboom GRD1 –diverse controles graden

Joint Degree Factor
Naar rato: = 1

Is de graad voor de peilperiode
behaald?

1

2

Ja

Code bekostigingsstatus = mu

Nee
Is de graad na de peilperiode
behaald?

3

Ja

Code bekostigingsstatus = mt

Nee
Is de graad tijdig in het register
OR opgenomen?

4

Nee

Code bekostigingsstatus = tg

Ja
Is er een op datum diploma
geldige inschrijving bij de graad
aanwezig? *)

Nee

5

Nee

6

Code bekostigingsstatus = mw

Ja
Inschrijvingsvorm van tenminste 1
bijbehorende inschrijving = S? *)

Code bekostigingsstatus = ex

Ja

Eerste graad = J?

7

Nee

Code bekostigingsstatus = nl

Ja
Valt datum diploma in de
accreditatieperiode?

8

Nee

Code bekostigingsstatus = ob

Ja
Voldoet de student aan het
nationaliteitsvereiste?

9

Nee

Code bekostigingsstatus = nr

Ja
Is het een voor bekostiging
relevante graad?

Nee

10

Code bekostigingsstatus = ne

Ja

Betreft het een Associate Degree
graad?

Ja

11

Code bekostigingsstatus = ne

Nee
Betreft het een joint degree?

Ja

12

Stel het aantal
deelnemende instellingen
vast.

Nee

Beslisboom GRD2
Eerdere graadverlening

*) dit geldt niet voor de Open Universiteit
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2.3.2.1 Toelichting beslisboom GRD1
In beslisboom GRD1 worden verschillende controles uitgevoerd.
Elke keer als de graad niet aan een voorwaarde voldoet krijgt deze een code bekostigingsstatus.
Krijgt de graad in beslisboom GRD1 één of meerdere codes bekostigingsstatus, dan komt de graad niet meer
voor bekostiging in aanmerking.
1.

De jointDegreeFactor geeft het gewicht van de graad aan voor bekostiging.
Een single degree telt mee als 1 graad, terwijl een joint degree (graad van een gezamenlijke opleiding of
afstudeerrichting) naar rato meetelt van het aantal Nederlandse instellingen dat bij de opleiding of
afstudeerrichting betrokken is (artikel 4.10, vierde lid Uitvoeringsbesluit WHW).

2.

Als de graad voor de peilperiode is behaald wordt de graad niet verder beoordeeld en krijgt deze de code
bekostigingsstatus mu (art. 1.1 van het Uitvoeringsbesluit WHW).

3.

Als de graad na de peilperiode is behaald wordt de graad niet verder beoordeeld en krijgt deze de code
bekostigingsstatus mt (art. 1.1 van het Uitvoeringsbesluit WHW).

Voor alle graden die wel in de peilperiode zijn behaald, wordt bepaald of de graad voldoet aan de volgende
voorwaarden:
4.

De graad moet vóór 1 december 2020 in het register OR zijn opgenomen (artikel 4.3, 1e lid UWHW).
Is dit niet het geval, dan krijgt de graad de code bekostigingsstatus tg.
Voor wat betreft het onderzoekdeel wo geldt dat een te laat aangeleverde graad die alleen de
bekostigingsstatus tg heeft niet meegeteld wordt in het eerste jaar van de peilperiode onderzoek.
De graad telt wel mee in de twee daarop volgende jaren.
Te laat aangeleverde graden die naast bekostigingsstatus tg één of meer andere statussen hebben worden
helemaal niet meegeteld in de peilperiode onderzoek.

5.

Er is een op datum diploma geldige inschrijving bij de graad aanwezig. (artikel 4.9 UWHW)
Deze voorwaarde geldt niet voor de Open Universiteit.
Is er geen geldige inschrijving bij de graad aanwezig op de datum diploma, dan krijgt de graad de code
bekostigingsstatus mw.

6.

De inschrijvingsvorm van tenminste 1 bijbehorende inschrijving is S (student) (artikelen 7.34 en 7.36
WHW). Deze voorwaarde geldt niet voor de Open Universiteit.
Is de inschrijvingsvorm niet gelijk aan S, dan krijgt de graad de code bekostigingsstatus ex.

7.

Eerste graad is J.
Hiermee geeft de instelling aan dat de graad voor bekostiging in aanmerking moet kunnen komen.
Als eerste graad niet gelijk is aan J, dan krijgt de graad de code bekostigingsstatus nl.
Als er sprake is van meerdere eerste graden van dezelfde soort die op dezelfde datum zijn behaald bij
verschillende instellingen, dan bepalen de toeleverende instellingen onderling welke graad een eerste
graad betreft en voor bekostiging in aanmerking moet kunnen komen.
Dit geldt niet voor joint degrees; bij joint degrees leveren alle Nederlandse deelnemende instellingen de
graad aan als te bekostigen graad (Eerste graad = Ja) met dezelfde datum diploma. De joint degree wordt
naar rato bekostigd.
NB: Als dit niet gebeurt dan komt/komen alleen de graad/graden met de vroegste datum diploma voor
bekostiging in aanmerking.

8.

De datum diploma valt in de accreditatieperiode.
Valt de datum diploma buiten deze periode, dan krijgt de graad de code bekostigingsstatus ob.

9.

De student voldoet aan het nationaliteitsvereiste.
De betreffende persoon behoort tot een van de groepen van studerenden, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid
van de Wet studiefinanciering 2000 of, is in het bezit van de Surinaamse nationaliteit.
Voldoet de student niet aan het vereiste, dan krijgt de graad de code bekostigingsstatus nr.

10.

De graad is relevant voor bekostiging
Hiervan is sprake als de opleidingsfase gelijk is aan B (bachelor), M (master) of I (initiële opleiding) of bij
de combinatie opleidingsfase T (tussentijds doctoraal examen) en eerste graad is J (afsluitend tussentijds
doctoraal arts). Is dit niet het geval, dan krijgt de graad de code bekostigingsstatus ne.

11.

Het betreft een Associate Degree graad
Een Associate Degree graad komt niet voor bekostiging in aanmerking, maar is wel bekostigingsrelevant.
De graad krijgt de code bekostigingsstatus ne.

12.

Als er sprake is van een joint degree wordt de joint degree factor (het aantal deelnemende Nederlandse
instellingen) bepaald.
Voorbeeld: bij 3 deelnemende Nederlandse bekostigde instellingen is de joint degree factor 3.
De Nederlandse instellingen krijgen elk 1/3 bekostigd.
NB de graden moeten dan wel zijn aangeleverd met dezelfde datum diploma en Eerste Graad = Ja.
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2.3.3

Beslisboom GRD2 - eerdere graadverlening

Betreft het een
BA of BALG
graad?

Ja

Betreft het een
LG graad?

Code
bekostigingsstatus = nb

Nee

Ja

Nee

2

Ja

Heeft de student al
een BA of BALG
graad behaald?

Nee

1

Heeft de student
al een BALG
graad behaald?

Nee

3
3

Ga naar Beslisboom
GRD3
(bij bekostiging volgt
code
bekostigingsstatus pg)

Ja
4
3
Code
bekostigingsstatus = nb

Het betreft een
MA, MALG,
universitaire
leraren- of
voortgezette
HBO-graad.

Betreft het een
LG graad?

Nee

Heeft de student al
een MA of MALG
graad behaald?

Ja

Ja

6

Code
bekostigings
status = nd

Nee

5

Heeft de student
al een MALG
graad behaald?

Nee

7

Ga naar Beslisboom
GRD3
(bij bekostiging volgt
code
bekostigingsstatus pg)

Ja

8
Code
bekostigingsstatus = nd
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2.3.3.1 Toelichting beslisboom GRD2
Als uitgangspunt geldt dat er één bachelor- en één mastergraad bekostigd worden.
Voor de leraren- en gezondheidszorgopleidingen (uitzonderings- of LG-opleidingen) en daarmee conform
ministeriële regeling gelijkgestelde opleidingen, is een uitzondering gemaakt.
De graad verleend bij deze opleidingen kan wèl worden bekostigd als de student al een niet-LG opleiding heeft
afgerond. (zie Staatsblad 314, 2010).
Er kan in dat geval nog 1 BA LG en 1 MA LG graad worden bekostigd (onderwijs of gezondheidszorg (UWHW
artikel 2.3, zesde lid).
Voor het bepalen of er sprake is van een eerder behaalde LG-graad wordt uitgegaan van artikel 5.2, tweede lid
van het Uitvoeringsbesluit WHW.
LEGENDA
BA
BALG
MA
MALG

bachelorinschrijving/-graad of hieraan gelijkgesteld, geen uitzonderingsopleiding
bachelorinschrijving/-graad of hieraan gelijkgesteld, uitzonderingsopleiding
masterinschrijving/-graad of hieraan gelijkgesteld, geen uitzonderingsopleiding
masterinschrijving/ graad of hieraan gelijkgesteld, uitzonderingsopleiding

Bachelorgraden:
1.

Een graad kan voor bekostiging in aanmerking komen als
- er sprake is van een BA of BALG graad
- het geen LG graad betreft
- de student nog geen BA of BALG graad heeft behaald
De graad wordt verder beoordeeld in beslisboom GRD3.
Bij bekostiging krijgt de graad code bekostigingsstatus pg.

2.

Een graad krijgt code bekostigingsstatus nb als
- er sprake is van een BA of BALG graad
- het geen LG graad betreft
- de student al een BA of BALG graad heeft behaald

3.

Een graad kan voor bekostiging in aanmerking komen als
- er sprake is van een BA of BALG graad
- het een LG graad betreft
- de student nog geen BALG graad heeft behaald
De graad wordt verder beoordeeld in beslisboom GRD3.
Bij bekostiging krijgt de graad code bekostigingsstatus pg.

4.

Een graad krijgt code bekostigingsstatus nb als
- er sprake is van een BA of BALG graad
- het een LG graad betreft
- de student al een BALG graad heeft behaald

Mastergraden:
5.

Een graad kan voor bekostiging in aanmerking komen als
- er sprake is van een mastergraad of daaraan gelijk gestelde graad
- het geen MALG graad betreft
- de student nog geen MA of MALG graad heeft behaald
De graad wordt verder beoordeeld in beslisboom GRD3.
Bij bekostiging krijgt de graad code bekostigingsstatus pg.

6.

Een graad krijgt code bekostigingsstatus nd als
- er sprake is van een mastergraad of daaraan gelijk gestelde graad
- het geen MALG graad betreft
- de student al een MA of MALG graad heeft behaald

7.

Een graad kan voor bekostiging in aanmerking komen als
- er sprake is van een mastergraad of daaraan gelijk gestelde graad
- het een MALG graad betreft
- de student nog geen MALG graad heeft behaald
De graad wordt verder beoordeeld in beslisboom GRD3.
Bij bekostiging krijgt de graad code bekostigingsstatus pg.

8.

Een graad krijgt code bekostigingsstatus nd als
- er sprake is van een mastergraad of daaraan gelijk gestelde graad
- het een MALG graad betreft
- de student al een MALG graad heeft behaald
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2.3.4

Beslisboom GRD3 - meerdere graden behaald op dezelfde datum

Is er nog een graad behaald op
dezelfde datum?

Nee

1
De graad wordt bekostigd.

Ja

Betreft het dezelfde soort
graad?

Nee

2
De graden worden bekostigd.

Ja

Zijn de graden aan dezelfde
instelling behaald?

Nee

3

Ja

4

Ja

Betreft het een graad behaald
bij een opleiding aan een
Academisch Ziekenhuis?
Nee

Is er verschil in het
bekostigingsniveau van de
behaalde graden?
Nee

Ja

5

Geen van de graden komt voor
bekostiging in aanmerking.
De graden krijgen Code
bekostigingsstatus ns *)

De graad voor de AZ-opleiding
wordt bekostigd.
De overige graden krijgen Code
bekostigingsstatus nt.

De graad met het hoogste
bekostigingsniveau wordt
bekostigd.
De overige graden krijgen Code
bekostigingsstatus nt.

6
Één van de graden wordt
bekostigd.
De overige graden krijgen Code
bekostigingsstatus nt.

*) dit geldt niet voor joint degrees
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2.3.4.1 Toelichting beslisboom GRD3
De graden die na de controles in Beslisbomen GRD1 en GRD2 nog geen code bekostigingsstatus hebben, kunnen
in aanmerking komen voor bekostiging.
Het recht op bekostiging wordt bepaald in beslisboom GRD3.
In deze boom wordt bekeken of er sprake is van meerdere graden behaald op dezelfde datum.
1.

Is er geen andere graad behaald op dezelfde datum, dan komt de graad in aanmerking voor bekostiging.
De graad krijgt de code bekostigingsstatus zoals aangegeven in beslisboom GRD2.

2.

Hier wordt gecontroleerd of er sprake is van eenzelfde soort graad: bijvoorbeeld 2 of meer bachelorgraden
LG, 2 of meer mastergraden (of daaraan gelijkgestelde graden)
Is dit niet het geval dan komen de graden allemaal in aanmerking voor bekostiging.
De graden krijgen de code bekostigingsstatus zoals aangegeven in beslisboom GRD2.

3.

Als er meerdere graden van eenzelfde soort zijn behaald aan verschillende instellingen (bijvoorbeeld 2
bachelorgraden LG aan 2 verschillende instellingen), dan komen deze graden niet in aanmerking voor
bekostiging.
Deze graden krijgen de code bekostigingsstatus ns.
Dit geldt niet voor joint degrees.
Voor joint degrees is afgesproken dat alle betrokken Nederlandse instellingen de graad aanleveren met
Eerste Graad = Ja en dezelfde datum diploma. De Nederlandse instellingen worden naar rato bekostigd.
NB gebeurt dit niet dan komt/komen alleen de graad/graden met de vroegste datum diploma voor
bekostiging in aanmerking.

4.

Zijn de graden op dezelfde datum behaald aan dezelfde instelling, dan wordt eerst gekeken of er sprake
is van een opleiding aan een Academisch Ziekenhuis.
Is dit het geval dan wordt deze graad bekostigd.
De graad krijgt de code bekostigingsstatus zoals aangegeven in beslisboom GRD2.
De overige graden krijgen Code bekostigingsstatus nt.

5.

Zijn de graden op dezelfde datum behaald aan dezelfde instelling en is er geen sprake is van een
opleiding aan een Academisch Ziekenhuis, dan wordt er gekeken naar het bekostigingsniveau van de
opleiding (top, hoog, laag).
De graad met het hoogste bekostigingsniveau wordt bekostigd.
Deze graad krijgt de code bekostigingsstatus zoals aangegeven in beslisboom GRD2.
De overige graden krijgen Code bekostigingsstatus nt.

6.

Zijn de graden op dezelfde datum behaald aan dezelfde instelling en betreft het graden van hetzelfde
bekostigingsniveau, dan komt 1 graad in aanmerking voor bekostiging.
Deze graad krijgt de code bekostigingsstatus zoals aangegeven in beslisboom GRD2.
De overige graden krijgen Code bekostigingsstatus nt.
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3. Diversen
3.1 Bestandsbeschrijvingen
Bestandsbeschrijvingen van OBO, verschillenlijst OBO en analysebestand zijn te vinden in het Programma van
Eisen Elektronische gegevensuitwisseling tussen HO-instellingen en de Dienst Uitvoering Onderwijs. (PVE)
Het Programma van Eisen hoger onderwijs is te vinden op www.duo.nl (onder ‘Zakelijk’  ‘Hoger Onderwijs’ 
‘Studentenadministratie’  Programma van Eisen BRON HO).

3.2 Code bekostigingsstatus
De code bekostigingsstatus geeft aan of een inschrijving of graad wel of niet in aanmerking komt voor
bekostiging.
Inschrijvingen en graden die voor bekostiging in aanmerking komen hebben altijd maar 1 code
bekostigingsstatus.
Inschrijvingen: pi of pd
Graden: pb, pg, pm of po
Inschrijvingen en graden die niet voor bekostiging in aanmerking komen kunnen meerdere codes
bekostigingsstatus hebben. Deze worden oplopend gesorteerd, gescheiden door komma’s. (bv. na,ti)

3.2.1 Voorbeelden code bekostigingsstatus
3.2.1.1 Voorbeelden inschrijvingen
Beslisboom ISG1 Nummers 4 en 6
-

De student voldoet niet aan het nationaliteitsvereiste en de inschrijving is aangeleverd met Eerste inschrijving
= Nee.
De inschrijving komt niet voor bekostiging in aanmerking.
De inschrijving krijgt de codes bekostigingsstatus nr en jl. (codeBekostigingsstatus = nr, jl)

Beslisboom ISG2a – AD inschrijvingen Nummer 1
-

De student heeft eerder een AD graad behaald.
De inschrijving komt niet voor bekostiging in aanmerking.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nb.

-

De student heeft eerder een ADLG graad behaald.
De inschrijving komt niet voor bekostiging in aanmerking.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nb.
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Vervolg voorbeelden inschrijvingen
Beslisboom ISG2a – AD inschrijvingen
Nummer 1
-

De student heeft eerder een AD opleiding gevolgd waarbij 2 AD inschrijvingen zijn bekostigd. De student
heeft een AD graad behaald.
De inschrijving komt niet voor bekostiging in aanmerking.
De inschrijving voldoet wel aan de voorwaarde dat het totaal van eerder bekostigde AD, ADLG, BA, BALG
inschrijvingen kleiner moet zijn dan 4, maar er is sprake van een eerder behaalde graad.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nb.

Nummer 2
-

De student heeft eerder één jaar een BA opleiding gevolgd en daarna drie jaar een AD opleiding, waarbij in
totaal 4 inschrijvingen (1 BA en 3 AD) zijn bekostigd. De student heeft nog geen graad behaald.
De inschrijving komt niet voor bekostiging in aanmerking.
De inschrijving voldoet aan de voorwaarde dat er niet eerder een graad mag zijn behaald, maar het totaal van
de eerder bekostigde AD, ADLG, BA, BALG inschrijvingen is niet kleiner dan 4.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus ng.

Nummer 3
-

De student heeft eerder een AD opleiding gevolgd waarbij 2 AD inschrijvingen zijn bekostigd. De student
heeft nog geen graad behaald.
De inschrijving komt voor bekostiging in aanmerking en krijgt code bekostigingsstatus pi (als ook aan alle
voorwaarden van beslisboom ISG1 is voldaan)
- Er is nog niet eerder een graad behaald
- Het totaal van de eerder bekostigde AD, ADLG, BA, BALG inschrijvingen is kleiner dan 4.

-

De student heeft eerder één jaar een BA opleiding gevolgd en daarna één jaar een ADLG opleiding. Er zijn in
totaal 2 inschrijvingen (1 BA en 1 ADLG) bekostigd. De student heeft nog geen graad behaald.
De inschrijving komt voor bekostiging in aanmerking en krijgt code bekostigingsstatus pi (als ook aan alle
voorwaarden van beslisboom ISG1 is voldaan)
- Er is nog niet eerder een graad behaald
- Het totaal van de eerder bekostigde AD, ADLG, BA, BALG inschrijvingen is kleiner dan 4.
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Vervolg voorbeelden inschrijvingen
Beslisboom ISG2b – ADLG inschrijvingen
Nummer 1
-

De student heeft eerder een ADLG graad behaald.
De inschrijving komt niet voor bekostiging in aanmerking en krijgt code bekostigingsstatus nb.

-

De student heeft eerder een BALG graad behaald.
De inschrijving komt niet voor bekostiging in aanmerking en krijgt code bekostigingsstatus nb.

-

De student heeft eerder een MALG graad behaald.
De inschrijving komt niet voor bekostiging in aanmerking en krijgt code bekostigingsstatus nb.

Nummer 2
-

De student heeft twee jaar een AD opleiding gevolgd en daarna 2 jaar een ADLG opleiding. In totaal zijn er
eerder 4 inschrijvingen bekostigd (2 AD en 2 ADLG). De student heeft nog geen graad behaald.
De inschrijving komt niet voor bekostiging in aanmerking.
De inschrijving voldoet niet aan de voorwaarde dat het totaal van eerder bekostigde AD, ADLG, BA, BALG
inschrijvingen kleiner moet zijn dan 4.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus ng.

Nummer 3
-

De student heeft twee jaar een AD opleiding gevolgd en daarna 1 jaar een ADLG opleiding. In totaal zijn er
eerder 3 inschrijvingen bekostigd (2 AD en 1 ADLG). De student heeft nog geen graad behaald.
De inschrijving komt voor bekostiging in aanmerking en krijgt code bekostigingsstatus pi (als ook aan alle
voorwaarden van beslisboom ISG1 is voldaan)
- Er is nog niet eerder een AD, ADLG, BA, BALG of MALG graad behaald.
- Het totaal van de eerder bekostigde AD, ADLG, BA, BALG inschrijvingen is kleiner dan 4.

Nummer 4
-

De student heeft eerder vier jaar een BA opleiding gevolgd (met 4 bekostigde BA inschrijvingen) en een BA
graad behaald. Daarna heeft de student twee jaar een BALG opleiding en twee jaar een ADLG opleiding
gevolgd, Er zijn in totaal 4 inschrijvingen (2 BALG en 2 ADLG) bekostigd na de BA graad.
De inschrijving komt niet voor bekostiging in aanmerking.
De inschrijving voldoet niet aan de voorwaarde dat het totaal van eerder bekostigde AD, ADLG, BA, BALG
inschrijvingen na behalen BA graad kleiner moet zijn dan 4.

Nummer 5
-

De student heeft eerder vier jaar een BA opleiding gevolgd (met 4 bekostigde BA inschrijvingen) en een BA
graad behaald. Daarna heeft de student één jaar een ADLG opleiding gevolgd, de ADLG inschrijving werd
bekostigd.
De inschrijving komt voor bekostiging in aanmerking en krijgt code bekostigingsstatus pi (als ook aan alle
voorwaarden van beslisboom ISG1 is voldaan)
- Er is een BA graad behaald, maar geen ADLG, BALG of MALG graad.
- Het totaal van de eerder bekostigde AD, ADLG, BA, BALG inschrijvingen na behalen BA graad is kleiner
dan 4.

-

De student heeft eerder zowel een AD als een BA graad behaald en begint daarna aan een ADLG opleiding.
De inschrijving komt voor bekostiging in aanmerking en krijgt code bekostigingsstatus pi (als ook aan alle
voorwaarden van beslisboom ISG1 is voldaan)
- De student heeft eerder zowel een AD als een BA graad behaald, maar nog geen ADLG, BALG of MALG
graad.
- De som van de eerder bekostigde AD, ADLG, BA, BALG inschrijvingen na behalen AD en BA graad is
kleiner dan 4
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Vervolg voorbeelden inschrijvingen
Beslisboom ISG2c – BA inschrijvingen
(bij de voorbeelden is uitgegaan van een bekostigingsduur van 48 maanden (4 jaar))
Nummer 1
-

De student heeft 2 jaar een AD opleiding gevolgd en daarna 2 jaar een BA opleiding. In totaal zijn er eerder 4
inschrijvingen bekostigd (2 AD en 2 BA). De student heeft nog geen graad behaald.
De inschrijving komt niet voor bekostiging in aanmerking.
De inschrijving voldoet niet aan de voorwaarde dat het totaal van eerder bekostigde AD, ADLG, BA en BALG
inschrijvingen kleiner moet zijn dan bekostigingsduur/12.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus ng.

Nummer 2
-

De student heeft 2 jaar een AD opleiding gevolgd en daarna 1 jaar een BA opleiding. In totaal zijn er eerder 3
inschrijvingen bekostigd (2 AD en 1 BA). De student heeft nog geen graad behaald.
De inschrijving komt voor bekostiging in aanmerking en krijgt code bekostigingsstatus pi (als ook aan alle
voorwaarden van beslisboom ISG1 is voldaan)
- De student heeft nog geen AD, ADLG, BA of BALG graad behaald.
- De som van de eerder bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen is kleiner dan
bekostigingsduur/12.

Nummer 3
-

De student heeft eerder een BA graad behaald.
De inschrijving komt niet voor bekostiging in aanmerking.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nb.

-

De student heeft eerder een BALG graad behaald.
De inschrijving komt niet voor bekostiging in aanmerking.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nb.

Nummer 4
-

De student heeft eerder 2 jaar een AD opleiding gevolgd en een AD graad behaald. Daarna heeft de student 2
jaar een ADLG opleiding gevolgd, maar geen ADLG graad behaald.
In totaal zijn er eerder 4 inschrijvingen bekostigd geweest (2 AD en 2 ADLG inschrijvingen).
De inschrijving komt niet voor bekostiging in aanmerking.
De inschrijving voldoet niet aan de voorwaarde dat het totaal van eerder bekostigde AD, ADLG, BA en BALG
inschrijvingen kleiner moet zijn dan bekostigingsduur/12.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nf.

Nummer 5
-

De student heeft eerder 1 jaar een AD opleiding gevolgd, maar geen graad behaald. Daarna heeft de student
2 jaar een ADLG opleiding gevolgd en een ADLG graad behaald.
In totaal zijn er eerder 3 inschrijvingen bekostigd geweest (1 AD en 2 ADLG inschrijvingen).
De inschrijving komt voor bekostiging in aanmerking en krijgt code bekostigingsstatus pi (als ook aan alle
voorwaarden van beslisboom ISG1 is voldaan)
- De student heeft nog geen BA of BALG graad behaald.
- De som van de eerder bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen is kleiner dan
bekostigingsduur/12.

Nummer 6
-

De student heeft eerder 2 jaar een ADLG opleiding gevolgd, en een ADLG graad behaald. Daarna heeft de
student 2 jaar een AD opleiding gevolgd en een AD graad behaald, de AD inschrijvingen werden niet
bekostigd. Daarna heeft de student 3 jaar een BA opleiding gevolgd.
In totaal zijn er eerder 5 inschrijvingen bekostigd geweest (2 ADLG en 3 BA inschrijvingen).
De inschrijving komt niet voor bekostiging in aanmerking.
De inschrijving voldoet niet aan de voorwaarde dat het totaal van eerder bekostigde AD, ADLG, BA en BALG
inschrijvingen kleiner moet zijn dan bekostigingsduur/12. (Omdat de ADLG graad is behaald voor de AD
graad tellen alle eerder bekostigde inschrijvingen mee).
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nf
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Vervolg voorbeelden inschrijvingen
Beslisboom ISG2c – BA inschrijvingen
(bij de voorbeelden is uitgegaan van een bekostigingsduur van 48 maanden (4 jaar))
Nummer 7
-

De student heeft eerder 2 jaar een ADLG opleiding gevolgd, en een ADLG graad behaald. Daarna heeft de
student 2 jaar een AD opleiding gevolgd en een AD graad behaald, de AD inschrijvingen werden niet
bekostigd. Daarna heeft de student 1 jaar een BA opleiding gevolgd.
In totaal zijn er eerder 3 inschrijvingen bekostigd geweest (2 ADLG inschrijvingen en 1 BA inschrijving).
De inschrijving komt voor bekostiging in aanmerking en krijgt code bekostigingsstatus pi (als ook aan alle
voorwaarden van beslisboom ISG1 is voldaan)
- De student heeft nog geen BA of BALG graad behaald.
- De som van de eerder bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen is kleiner dan
bekostigingsduur/12.

Nummer 8
-

De student heeft eerder 2 jaar een AD opleiding gevolgd, en een AD graad behaald. Daarna heeft de student
3 jaar een ADLG opleiding gevolgd en een ADLG graad behaald. Vervolgens heeft de student 1 jaar een BA
opleiding gevolgd, waarbij de BA inschrijving werd bekostigd.
In totaal zijn er eerder 6 inschrijvingen bekostigd geweest (2 AD inschrijvingen, 3 ADLG inschrijvingen en 1
BA inschrijving).
De inschrijving komt niet voor bekostiging in aanmerking.
De inschrijving voldoet niet aan de voorwaarde dat het totaal van eerder bekostigde AD, ADLG, BA en BALG
inschrijvingen na behalen AD graad kleiner moet zijn dan bekostigingsduur/12.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nf

Nummer 9
-

De student heeft eerder 2 jaar een AD opleiding gevolgd, en een AD graad behaald. Daarna heeft de student
2 jaar een ADLG opleiding gevolgd en een ADLG graad behaald. Vervolgens heeft de student 1 jaar een BA
opleiding gevolgd.
In totaal zijn er eerder 5 inschrijvingen bekostigd geweest (2 AD inschrijvingen, 2 ADLG inschrijvingen en 1
BA inschrijving).
De inschrijving komt voor bekostiging in aanmerking en krijgt code bekostigingsstatus pi (als ook aan alle
voorwaarden van beslisboom ISG1 is voldaan)
- De student heeft nog geen BA of BALG graad behaald.
- De ADLG graad is behaald na de AD graad.
- De som van de eerder bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen na behalen AD graad is kleiner
dan bekostigingsduur/12. (de bekostigde inschrijvingen voor het behalen van de AD graad tellen niet
mee).

Beslisboom ISG2d – BALG inschrijvingen
(bij de voorbeelden is uitgegaan van een bekostigingsduur van 48 maanden (4 jaar))
Nummer 1
-

De student heeft eerder 2 jaar een AD opleiding gevolgd, maar geen graad behaald. Daarna heeft de student
2 jaar een BA opleiding gevolgd.
In totaal zijn er eerder 4 inschrijvingen bekostigd geweest (2 AD en 2 BA inschrijvingen).
De inschrijving komt niet voor bekostiging in aanmerking.
De inschrijving voldoet niet aan de voorwaarde dat het totaal van eerder bekostigde AD, ADLG, BA en BALG
inschrijvingen na behalen AD graad kleiner moet zijn dan bekostigingsduur/12.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus ng

Nummer 2
-

De student heeft eerder 1 jaar een AD opleiding gevolgd, maar geen graad behaald. Daarna heeft de student
2 jaar een BA opleiding gevolgd.
In totaal zijn er eerder 3 inschrijvingen bekostigd geweest (1 AD en 2 BA inschrijvingen).
De inschrijving komt voor bekostiging in aanmerking en krijgt code bekostigingsstatus pi (als ook aan alle
voorwaarden van beslisboom ISG1 is voldaan)
- De student heeft nog geen graad behaald.
- De som van de eerder bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen is kleiner dan
bekostigingsduur/12.
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Vervolg Voorbeelden inschrijvingen
Beslisboom ISG2d – BALG inschrijvingen
(bij de voorbeelden is uitgegaan van een bekostigingsduur van 48 maanden (4 jaar))
Nummer 3
-

De student heeft eerder een BALG Graad behaald.
De inschrijving komt niet voor bekostiging in aanmerking.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nb

Nummer 4
-

De student heeft eerder 2 jaar een AD opleiding gevolgd en een AD graad behaald. Daarna heeft de student 2
jaar een ADLG opleiding gevolgd, maar geen ADLG graad behaald.
In totaal zijn er eerder 4 inschrijvingen bekostigd geweest (2 AD en 2 ADLG inschrijvingen).
De inschrijving komt niet voor bekostiging in aanmerking.
De inschrijving voldoet niet aan de voorwaarde dat het totaal van eerder bekostigde AD, ADLG, BA en BALG
inschrijvingen kleiner moet zijn dan bekostigingsduur/12.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nf.

Nummer 5
-

De student heeft eerder 1 jaar een AD opleiding gevolgd, aansluitend 2 jaar een ADLG opleiding waarna een
ADLG is graad behaald.
In totaal zijn er eerder 3 inschrijvingen bekostigd geweest (1 AD en 2 ADLG inschrijvingen).
De inschrijving komt voor bekostiging in aanmerking en krijgt code bekostigingsstatus pi (als ook aan alle
voorwaarden van beslisboom ISG1 is voldaan)
- De student heeft nog geen BA of BALG graad behaald.
- De som van de eerder bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen is kleiner dan
bekostigingsduur/12.

Nummer 6
-

De student heeft eerder 2 jaar een ADLG opleiding gevolgd, en een ADLG graad behaald. Na het behalen van
de ADLG graad heeft de student 2 jaar een AD opleiding gevolgd en een AD graad behaald, de AD
inschrijvingen werden niet bekostigd. Daarna heeft de student 3 jaar een BA opleiding gevolgd.
In totaal zijn er eerder 5 inschrijvingen bekostigd geweest (2 ADLG en 3 BA inschrijvingen).
De inschrijving komt niet voor bekostiging in aanmerking.
De inschrijving voldoet niet aan de voorwaarde dat het totaal van eerder bekostigde AD, ADLG, BA en BALG
inschrijvingen kleiner moet zijn dan bekostigingsduur/12. (Omdat de ADLG graad is behaald voor de AD
graad tellen alle eerder bekostigde inschrijvingen mee).
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nf

Nummer 7
-

De student heeft eerder 2 jaar een ADLG opleiding gevolgd, en een ADLG graad behaald. Na het behalen van
de ADLG graad heeft de student 2 jaar een AD opleiding gevolgd en een AD graad behaald, de AD
inschrijvingen werden niet bekostigd. Daarna heeft de student 1 jaar een BA opleiding gevolgd.
In totaal zijn er eerder 3 inschrijvingen bekostigd geweest (2 ADLG inschrijvingen en 1 BA inschrijving).
De inschrijving komt voor bekostiging in aanmerking en krijgt code bekostigingsstatus pi (als ook aan alle
voorwaarden van beslisboom ISG1 is voldaan)
- De student heeft nog geen BA of BALG graad behaald.
- De som van de eerder bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen is kleiner dan
bekostigingsduur/12.

Nummer 8
-

De student heeft eerder 2 jaar een AD opleiding gevolgd, en een AD graad behaald. Na het behalen van de
AD graad heeft de student 3 jaar een ADLG opleiding gevolgd en een ADLG graad behaald. Daarna heeft de
student 1 jaar een BA opleiding gevolgd.
In totaal zijn er eerder 6 inschrijvingen bekostigd geweest (2 AD inschrijvingen, 3 ADLG inschrijvingen en 1
BA inschrijving).
De inschrijving komt niet voor bekostiging in aanmerking.
De inschrijving voldoet niet aan de voorwaarde dat het totaal van eerder bekostigde AD, ADLG, BA en BALG
inschrijvingen na behalen AD graad kleiner moet zijn dan bekostigingsduur/12.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nf
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Vervolg Voorbeelden inschrijvingen
Beslisboom ISG2d – BALG inschrijvingen
(bij de voorbeelden is uitgegaan van een bekostigingsduur van 48 maanden (4 jaar))
Nummer 9
-

De student heeft eerder 2 jaar een AD opleiding gevolgd, en een AD graad behaald. Na het behalen van de
AD graad heeft de student 2 jaar een ADLG opleiding gevolgd en een ADLG graad behaald. Daarna heeft de
student 1 jaar een BA opleiding gevolgd.
In totaal zijn er eerder 5 inschrijvingen bekostigd geweest (2 AD inschrijvingen, 2 ADLG inschrijvingen en 1
BA inschrijving).
De inschrijving komt voor bekostiging in aanmerking en krijgt code bekostigingsstatus pi (als ook aan alle
voorwaarden van beslisboom ISG1 is voldaan)
- De student heeft nog geen BA of BALG graad behaald.
- De ADLG graad is behaald na de AD graad.
- De som van de eerder bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen na behalen AD graad is kleiner
dan bekostigingsduur/12. (de bekostigde inschrijvingen voor het behalen van de AD graad tellen niet
mee).

Nummer 10
-

De student heeft eerder 4 jaar een BA opleiding gevolgd en een BA graad behaald. Na het behalen van de BA
graad heeft hij 2 jaar een ADLG opleiding gevolgd, maar geen graad behaald. Daarna heeft de student 2 jaar
een BALG opleiding gevolgd. In totaal zijn er eerder 8 inschrijvingen bekostigd geweest (4 BA, 2 ADLG en 2
BALG inschrijvingen).
De inschrijving komt niet voor bekostiging in aanmerking.
De inschrijving voldoet niet aan de voorwaarde dat het totaal van eerder bekostigde ADLG en BALG
inschrijvingen na behalen BA graad kleiner moet zijn dan bekostigingsduur/12.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nf

Nummer 11
-

De student heeft eerder 4 jaar een BA opleiding gevolgd en een BA graad behaald. Na het behalen van de BA
graad heeft hij 1 jaar een BALG opleiding gevolgd. In totaal zijn er eerder 5 inschrijvingen bekostigd geweest
(4 BA inschrijvingen en 1 BALG inschrijving).
De inschrijving komt voor bekostiging in aanmerking en krijgt code bekostigingsstatus pi (als ook aan alle
voorwaarden van beslisboom ISG1 is voldaan)
- De student heeft een BA graad behaald, maar nog geen BALG graad.
- De som van de eerder bekostigde ADLG en BALG inschrijvingen na behalen BA graad is kleiner dan
bekostigingsduur/12. (de bekostigde inschrijvingen voor het behalen van de BA graad tellen niet mee).

Nummer 12
-

De student heeft eerder 2 jaar een AD opleiding gevolgd en een AD graad behaald. Na het behalen van de AD
graad heeft de student 2 jaar een BA opleiding gevolgd en een BA graad behaald. Daarna heeft hij 2 jaar een
ADLG opleiding gevolgd, maar geen graad behaald. Vervolgens heeft de student twee jaar een BALG opleiding
gevolgd. In totaal zijn er eerder 8 inschrijvingen bekostigd geweest (2 AD, 2 BA, 2 ADLG en 2 BALG
inschrijvingen).
De inschrijving komt niet voor bekostiging in aanmerking.
De inschrijving voldoet niet aan de voorwaarde dat het totaal van eerder bekostigde ADLG en BALG
inschrijvingen na behalen BA graad kleiner moet zijn dan bekostigingsduur/12.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nf

Nummer 13
-

De student heeft eerder 4 jaar een BA opleiding gevolgd en een BA graad behaald. Na het behalen van de BA
graad heeft hij 2 jaar een ADLG opleiding gevolgd en een ADLG graad behaald. Daarna heeft hij 2 jaar een
BALG opleiding gevolgd. In totaal zijn er eerder 8 inschrijvingen bekostigd geweest (4 BA, 2 ADLG en 2 BALG
inschrijvingen.
De inschrijving komt voor bekostiging in aanmerking en krijgt code bekostigingsstatus pi (als ook aan alle
voorwaarden van beslisboom ISG1 is voldaan)
- De student heeft een BA graad en een ADLG graad behaald, maar nog geen BALG graad.
- De som van de eerder bekostigde BALG inschrijvingen na behalen BA en ADLG graad is kleiner dan
bekostigingsduur/12. (de bekostigde inschrijvingen voor het behalen van de BA en ADLG graad tellen niet
mee).
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Vervolg Voorbeelden inschrijvingen
Beslisboom ISG2d – BALG inschrijvingen
(bij de voorbeelden is uitgegaan van een bekostigingsduur van 48 maanden (4 jaar))
Nummer 14
-

De student heeft eerder 2 jaar een AD opleiding gevolgd en een AD graad behaald. Na het behalen van de AD
graad heeft hij 2 jaar een ADLG opleiding gevolgd en een ADLG graad behaald. Daarna heeft hij 2 jaar een BA
opleiding gevolgd en een BA graad behaald. Vervolgens heeft de student 2 jaar een BALG opleiding gevolgd.
In totaal zijn er eerder 8 inschrijvingen bekostigd geweest (2 AD, 2 ADLG, 2 BA en 2 BALG inschrijvingen.
De inschrijving komt niet voor bekostiging in aanmerking.
De inschrijving voldoet niet aan de voorwaarde dat het totaal van eerder bekostigde ADLG en BALG
inschrijvingen tussen de twee eerst behaalde graden en na de BA graad kleiner moet zijn dan
bekostigingsduur/12.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nf

2 bekostigde
AD inschrijvingen

AD
graad

Deze bekostigde
inschrijvingen
tellen niet mee

2 bekostigde
ADLG
inschrijvingen

ADLG
graad

Deze bekostigde
inschrijvingen
tellen mee

2 bekostigde
BA inschrijvingen

BA
graad

2 bekostigde
BALG
inschrijvingen

Deze bekostigde
inschrijvingen
tellen mee

Deze bekostigde
inschrijvingen
tellen niet mee

Nummer 15
-

De student heeft eerder 2 jaar een AD opleiding gevolgd en een AD graad behaald. Na het behalen van de AD
graad heeft hij 2 jaar een ADLG opleiding gevolgd en een ADLG graad behaald. Daarna heeft hij 2 jaar een BA
opleiding gevolgd en een BA graad behaald. De student volgt nu een BALG opleiding.
In totaal zijn er eerder 6 inschrijvingen bekostigd geweest (2 AD, 2 ADLG en 2 BA inschrijvingen.
De inschrijving komt voor bekostiging in aanmerking en krijgt code bekostigingsstatus pi (als ook aan alle
voorwaarden van beslisboom ISG1 is voldaan)
- De student heeft een AD, ADLG en BA graad behaald (in deze volgorde), maar nog geen BALG graad.
- De som van de eerder bekostigde BALG inschrijvingen tussen de twee eerst behaalde graden en na
de BA graad is kleiner dan bekostigingsduur/12.

2 bekostigde AD
inschrijvingen

Deze bekostigde
inschrijvingen
tellen niet mee

AD
graad

2 bekostigde ADLG
inschrijvingen

Deze bekostigde
inschrijvingen
tellen mee

ADLG
graad

2 bekostigde BA
inschrijvingen

BA
graad

Deze bekostigde
inschrijvingen
tellen niet mee
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Vervolg Voorbeelden inschrijvingen
Beslisboom ISG2d – BALG inschrijvingen
(bij de voorbeelden is uitgegaan van een bekostigingsduur van 48 maanden (4 jaar))

Nummer 16
-

De student heeft eerder 2 jaar een ADLG opleiding gevolgd en een ADLG graad behaald. Na het behalen van
de ADLG graad heeft hij 2 jaar een AD opleiding gevolgd en een AD graad behaald. Daarna heeft hij 3 jaar
een BA opleiding gevolgd en een BA graad behaald. Vervolgens heeft de student 4 jaar een BALG opleiding
gevolgd.
In totaal zijn er eerder 8 inschrijvingen bekostigd geweest (2 ADLG, 2 BA en 4 BALG inschrijvingen.
De inschrijving komt niet voor bekostiging in aanmerking.
De inschrijving voldoet niet aan de voorwaarde dat het totaal van eerder bekostigde ADLG en BALG
inschrijvingen na de BA graad kleiner moet zijn dan bekostigingsduur/12.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nf

Nummer 17
-

De student heeft eerder 2 jaar een ADLG opleiding gevolgd en een ADLG graad behaald. Na het behalen van
de ADLG graad heeft hij 2 jaar een AD opleiding gevolgd en een AD graad behaald. Daarna heeft hij 3 jaar
een BA opleiding gevolgd en een BA graad behaald. Vervolgens heeft de student 2 jaar een BALG opleiding
gevolgd.
In totaal zijn er eerder 6 inschrijvingen bekostigd geweest (2 ADLG, 2 BA en 2 BALG inschrijvingen.
De inschrijving komt voor bekostiging in aanmerking en krijgt code bekostigingsstatus pi (als ook aan alle
voorwaarden van beslisboom ISG1 is voldaan)
- De student heeft een ADLG, AD en BA graad behaald (in deze volgorde), maar nog geen BALG graad.
- De som van de eerder bekostigde BALG inschrijvingen na de BA graad is kleiner dan
bekostigingsduur/12.
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Vervolg Voorbeelden inschrijvingen
Beslisboom ISG2-OU
Nummer 1
Een BA-inschrijving voldoet aan alle voorwaarden uit beslisboom ISG1-OU.
De student heeft eerder een BA graad behaald.
De inschrijving komt niet voor bekostiging in aanmerking
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nb. (codeBekostigingsstatus = nb)

Nummer 4
Een BA-inschrijving van 10 ECTS voldoet aan alle voorwaarden uit beslisboom ISG1-OU.
De student heeft niet eerder een BA, BA-LG of daaraan gelijkgestelde graad behaald.
De studielast van de opleiding van deze inschrijving is 180 ECTS.
Het aantal eerder bekostigde BA ECTS is 170.
Er zijn in deze peilperiode geen andere BA inschrijvingen van de student.
De inschrijving komt geheel voor bekostiging in aanmerking.
De som van de eerder bekostigde ECTS (170), andere voor bekostiging in aanmerking komende BAinschrijvingen in de huidige peilperiode met een eerdere datum inschrijving of gelijke datum inschrijving met
lager inschrijvingsvolgnummer (0) en de ECTS van de huidige inschrijving (10) is gelijk aan 180 ECTS, wat
gelijk is aan de studielast van de opleiding waartoe de huidige inschrijving behoort.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus pi. (codeBekostigingsstatus = pi)

Nummers 6 en 7
Er zijn 2 MA-inschrijvingen:
Inschrijving 1: 10 ECTS, studielast opleiding 180 ECTS, datum inschrijving 1-12, inschrijvingsvolgnummer 12345
Inschrijving 2: 10 ECTS, studielast opleiding 180 ECTS, datum inschrijving 1-12, inschrijvingsvolgnummer 12346
Beide inschrijvingen voldoen aan alle voorwaarden uit beslisboom ISG1-OU.
De student heeft niet eerder een MA, MA-LG of daaraan gelijkgestelde graad behaald.
Het aantal eerder bekostigde MA ECTS is 175.
Inschrijving 1 komt gedeeltelijk voor bekostiging in aanmerking.
De studielast van de opleiding waarvan de inschrijving deel uitmaakt is 180 ECTS. De som van de eerder
bekostigde ECTS (175), andere voor bekostiging in aanmerking komende MA inschrijvingen met een eerdere
datum inschrijving of dezelfde datum inschrijving met lager inschrijvingsvolgnummer in de huidige peilperiode
(0) is gelijk aan 175 ECTS.
Dat is kleiner dan de studielast van de opleiding waartoe de huidige inschrijving behoort, MAAR
de som van de eerder bekostigde ECTS (175), andere voor bekostiging in aanmerking komende ECTS van
inschrijvingen met een eerdere datum inschrijving of dezelfde datum inschrijving met lager
inschrijvingsvolgnummer in de huidige peilperiode (0) en de ECTS van de huidige inschrijving (10) is gelijk
aan 185 ECTS.
Dat is groter dan de studielast van de opleiding waartoe de huidige inschrijving behoort.
Er komen 5 ECTS voor bekostiging in aanmerking; het verschil tussen de studielast van de opleiding van de
inschrijving en de som van de eerder bekostigde ECTS en andere voor bekostiging in aanmerking komende
MA inschrijvingen met een eerdere datum inschrijving of dezelfde datum inschrijving met lager
inschrijvingsvolgnummer in de huidige peilperiode (180 – 175).
De 5 overige ECTS, die boven de 180 ECTS van de studielast uitgaan, worden niet bekostigd.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus pd. (codeBekostigingsstatus = pd)
Inschrijving 2 wordt niet bekostigd. De studielast van de opleiding waarvan de inschrijving deel uitmaakt is
180 ECTS. De som van de eerder bekostigde ECTS (175), andere voor bekostiging in aanmerking komende
ECTS van inschrijvingen met een eerdere datum inschrijving of dezelfde datum inschrijving met lager
inschrijvingsvolgnummer in de huidige peilperiode (5) is gelijk aan 180 ECTS.
Dit is gelijk aan de studielast van de opleiding waartoe de huidige inschrijving behoort.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nk. (codeBekostigingsstatus = nk)
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Vervolg Voorbeelden inschrijvingen
Beslisboom ISG2-OU

Nummers 7 en 8
Er zijn 2 MA-inschrijvingen:
Inschrijving 1: 10 ECTS, studielast opleiding 60 ECTS, datum inschrijving 1-12
Inschrijving 2: 20 ECTS, studielast opleiding 120 ECTS, datum inschrijving 1-1
Beide inschrijvingen voldoen aan alle voorwaarden uit beslisboom ISG1-OU.
De student heeft niet eerder een MA, MA-LG of daaraan gelijkgestelde graad behaald.
Het aantal eerder bekostigde MA ECTS is 60.
Inschrijving 1 wordt niet bekostigd. De studielast van de opleiding waarvan de inschrijving deel uitmaakt is
60 ECTS. De som van de eerder bekostigde ECTS (60) en andere voor bekostiging in aanmerking komende
ECTS van inschrijvingen met een eerdere datum inschrijving of dezelfde datum inschrijving met lager
inschrijvingsvolgnummer in de huidige peilperiode (0) is gelijk aan 60 ECTS.
Dit is gelijk aan de studielast van de opleiding waartoe de huidige inschrijving behoort.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus nk. (codeBekostigingsstatus = nk)
Inschrijving 2 wordt geheel bekostigd. De studielast van de opleiding waarvan de inschrijving deel uitmaakt
is 120 ECTS. De som van de eerder bekostigde ECTS (60), andere voor bekostiging in aanmerking komende
ECTS van inschrijvingen met een eerdere datum inschrijving of dezelfde datum inschrijving met lager
inschrijvingsvolgnummer in de huidige peilperiode (0) en de ECTS van de huidige inschrijving (20) is
80 ECTS. Dat is kleiner dan de studielast van de opleiding waartoe de huidige inschrijving behoort.
De inschrijving krijgt code bekostigingsstatus pi. (codeBekostigingsstatus = pi)
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3.2.1.2 Voorbeelden graden
Beslisboom GRD2, nummer 1 en GRD3, nummer 1
De BALG graad voldoet aan alle voorwaarden in beslisboom GRD1.
De student heeft nog geen BA of BALG graad behaald.
Er is geen andere graad behaald op dezelfde datum.
In beslisboom GRD2 kan de graad voor bekostiging in aanmerking komen:
- er is sprake van een BA of BALG graad
- het betreft een BALG graad
- de student heeft nog geen BALG graad behaald
In beslisboom GRD3 komt de graad voor bekostiging in aanmerking:
- er is geen andere graad behaald op dezelfde datum
De graad komt voor bekostiging in aanmerking en krijgt code bekostigingsstatus pg.

Beslisboom GRD2, nummer 5 en GRD3, nummer 2
De MA graad voldoet aan alle voorwaarden in beslisboom GRD1.
De student heeft nog geen mastergraad behaald.
De student heeft een bachelorgraad behaald op dezelfde datum.
In beslisboom GRD2 kan de graad voor bekostiging in aanmerking komen:
- er is sprake van een MA graad
- het betreft geen MALG graad
- de student heeft nog geen MA of MALG graad behaald
In beslisboom GRD3 komt de graad voor bekostiging in aanmerking:
- er is nog een andere graad behaald op dezelfde datum
- het betreft niet dezelfde soort graad
De graad komt voor bekostiging in aanmerking en krijgt code bekostigingsstatus pg.

Beslisboom GRD2, nummer 4
De BALG graad voldoet aan alle voorwaarden in beslisboom GRD1.
De student heeft al eerder een BALG graad behaald.
De graad komt niet voor bekostiging in aanmerking:
- het betreft een BALG graad
- de student heeft al een BALG graad behaald
De graad krijgt de code Bekostigingsstatus nb.

Beslisboom GRD2, nummer 6
De voortgezette HBO graad (niet LG) voldoet aan alle voorwaarden in beslisboom GRD1.
De student heeft al eerder een mastergraad behaald.
De graad komt niet voor bekostiging in aanmerking.
- Het betreft een voortgezette HBO-graad (deze is gelijkgesteld aan een mastergraad)
- het betreft geen LG graad
- de student heeft al een MA of MALG graad behaald
De graad krijgt code bekostigingsstatus nd.
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3.2.2

Status
ex
jk
jl
jm
mt
mu
mv
mw
nb
nd
ne

nf
ng
nh
ni
nk
nl
no
nr
ns
nt
ob
oc
pb
pd
pg
pi
pm
po
tg
ti

Overzicht codes bekostigingsstatus

Omschrijving
Het betreft een extraneus-inschrijving.
Er zijn voor deze student meerdere eerste inschrijvingen aangeleverd voor verschillende opleidingen.
Het betreft geen opleiding van 'eerste inschrijving' ('eerste inschrijving' is ‘N').
Er zijn voor deze student meerdere eerste inschrijvingen aangeleverd voor dezelfde opleiding aan dezelfde
instelling.
De graad is behaald na de peilperiode voor het actuele bekostigingsjaar.
De graad is behaald voor de peilperiode voor het actuele bekostigingsjaar.
De inschrijving is niet geldig op de peildatum voor het actuele bekostigingsjaar/valt niet binnen het actuele
bekostigingsjaar (OU).
Graad zonder bijbehorende op datum diploma geldige inschrijving.
Niet bekostigd i.v.m. eerder behaalde graad/graden.
De student heeft al eerder een mastergraad behaald.
Voor bekostiging geen relevante graad of een AD graad.
Toelichting: Met relevante graad wordt bedoeld een graad voor een relevante opleidingsfase. Graden voor
een propedeuse (P of D), Kandidaats (K), niet-afsluitend Tussentijds doctoraal examen (opleidingsfase = T
en indicatie eerste graad = Nee) zijn niet relevant voor bekostiging. De Associate Degree (A) graad komt
niet in aanmerking voor bekostiging, maar is wel relevant.
Niet bekostigd i.v.m. overschrijden maximaal aantal bekostigde inschrijvingen rekening houdend met eerder
behaalde graden
Niet bekostigd i.v.m. overschrijden maximaal aantal bekostigde inschrijvingen (er is nog geen graad
behaald).
Het betreft een ongedeelde opleiding en het aantal toegestane te bekostigen jaren master is verbruikt.
Het betreft een ongedeelde opleiding en het aantal toegestane te bekostigen jaren master in een
uitzonderingscategorie is verbruikt.
De student heeft het toegestane aantal te bekostigen jaren master verbruikt.
Aangeleverd met de markering om niet te bekostigen.
Het betreft een ongedeelde opleiding waarvan de behaalde graden (bachelor en master) beide niet
bekostigd worden.
De student voldoet niet aan het nationaliteitsvereiste.
De student heeft aan verschillende instellingen op dezelfde datum een zelfde soort graad behaald.
De student heeft meerdere graden behaald aan dezelfde instelling, slechts één wordt bekostigd (de niet
bekostigde graad krijgt code bekostigingsstatus nt).
'Datum diploma' valt niet in de accreditatieperiode
Het betreft geen geaccrediteerde opleiding
Het betreft een graad in een ongedeelde opleiding waarvan alleen de (impliciete) bachelorgraad bekostigd
wordt en niet de mastergraad.
De inschrijving wordt deels bekostigd.
De graad wordt bekostigd.
De inschrijving wordt bekostigd.
Het betreft een graad in een ongedeelde opleiding waarvan alleen de mastergraad bekostigd wordt en niet
de (impliciete) bachelorgraad.
Het betreft een graad in een ongedeelde opleiding waarvan zowel de (impliciete) bachelorgraad als de
mastergraad bekostigd worden.
De graad is niet tijdig aangeleverd.
De inschrijving is niet tijdig aangeleverd.
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3.3 Bepalen verbruik inschrijvingen
3.3.1

Inleiding

Voor het bepalen van de bekostigingsstatus is het nodig om per soort inschrijving (AD, ADLG, BA, BALG, MA en
MALG) het verbruik te bepalen. Dit verbruik is te vinden in de velden: verbruikAD, verbruikADLG, verbruikBA,
verbruikBALG, verbruikMA, verbruikMALG.
Bij elke bekostigde inschrijving neemt het verbruik voor de betreffende soort inschrijving toe.
De bekostigde inschrijving heeft ook invloed op het verbruik van andere soorten inschrijvingen.
Deze toename vindt plaats bij het vaststellen van de definitieve bekostigingsstatus.
Voorbeeld 1: een student heeft 1 bekostigde inschrijving AD.
Het verbruikAD staat op 1, ook de velden verbruikADLG, verbruikBA en verbruikBALG staan op 1.
Als de student weer een bekostigde inschrijving AD heeft, worden verbruikAD, verbruikADLG, verbruikBA en
verbruikBALG allen 2 bij het vaststellen van de definitieve bekostigingsstatus.
Voorbeeld 2: een student heeft al 4 bekostigde inschrijvingen BA en schrijft zich weer in voor de BA opleiding. Er
is nog geen graad behaald.
Het verbruik stond op 4 en blijft 4 omdat er geen sprake is van een bekostigde inschrijving.

Verbruik leeg na behalen graad
Als er voor een bepaalde soort inschrijving een graad is behaald, dan zal een daaropvolgende zelfde soort
inschrijving nooit meer bekostigd worden; het verbruik zal voor deze soort inschrijving niet meer gevuld worden.
Voorbeeld: er is een AD graad behaald en een student schrijft zich daarna nogmaals in voor een AD opleiding.
AD-verbruik zal leeg blijven.

Verbruik op nul
Na het behalen van een AD of BA graad kunnen bekostigde inschrijvingen (AD/ADLG, BA/BALG) voorafgaand aan
deze graad/graden voor het bepalen van de bekostigingsstatus van inschrijvingen volgend op deze graad/graden
buiten beschouwing worden gelaten.
Voorbeeld: een student heeft na 1 ADLG inschrijving en 2 AD inschrijvingen een AD graad behaald.
De drie inschrijvingen zijn allen bekostigd.
Voor het bepalen van het verbruik van een soort inschrijving AD/ADLG of BA/BALG worden alle bekostigde
AD/ADLG, BA/BALG inschrijvingen meegeteld.
Voordat de AD graad is behaald:
Staat verbruikAD op 3.
Staat verbruikADLG ook op 3.
Nadat de AD graad is behaald, wordt verbruikAD leeggemaakt en wordt verbruikADLG op nul gezet.
Als de student zich na het behalen van de AD graad inschrijft voor een ADLG opleiding, dan blijven de ADLG
inschrijving en de 2 AD inschrijvingen voorafgaand aan de AD graad buiten beschouwing.
VerbruikAD blijft leeg, een AD inschrijving kan nooit meer bekostigd worden.
VerbruikADLG is op nul gezet. Er kunnen weer maximaal 4 inschrijvingen bekostigd worden.
Als de ADLG inschrijving wordt bekostigd, dan komt verbruikADLG op 1 te staan.

Graad geen invloed op verbruik
In andere gevallen heeft een behaalde graad geen invloed op daaropvolgende inschrijvingen; er wordt
doorgeteld.
Voorbeeld:
een student heeft na 2 AD inschrijvingen een AD graad behaald.
De twee inschrijvingen zijn bekostigd.
Voor het bepalen van het verbruik van een soort inschrijving AD/ADLG of BA/BALG worden alle bekostigde
AD/ADLG, BA/BALG inschrijvingen meegeteld.
Na het behalen van de AD graad schrijft de student zich in voor een BA opleiding.
VerbruikAD wordt leeggemaakt, een AD inschrijving kan nooit meer bekostigd worden.
VerbruikBA staat op 2, en als de BA inschrijving wordt bekostigd, wordt het verbruik 3.
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3.3.2 Voorbeelden bepalen verbruik

1.

Er is nog geen graad behaald
Jaar

Soort ins.
/ graad

2019
2020
2021

AD
AD
BA

Bekostigd
ja/nee
JA
JA
JA

Verbruik
AD
wordt
1
2
3

Verbruik
ADLG
wordt
1
2
3

Verbruik
BA
wordt
1
2
3

Verbruik
BALG
wordt
1
2
3

Alle eerder bekostigde AD, ADLG, BA en BALG inschrijvingen tellen mee voor het verbruik.
Voor AD en ADLG inschrijvingen geldt dat er maximaal 4 inschrijvingen (AD, ADLG, BA of BALG) bekostigd
kunnen worden.
Voor BA en BALG inschrijvingen geldt dat het maximaal aantal inschrijvingen (AD, ADLG, BA of BALG) dat
bekostigd kan worden gelijk is aan bekostigingsduur/12.

2.

Er is eerder een AD graad behaald
Jaar

Soort ins.
/ graad

Bekostigd
ja/nee

2019
2020
2021
2021
2022
2023
2024

AD
AD
AD
AD graad
ADLG
ADLG
BALG

JA
JA
JA
NEE
JA
JA
NEE

Verbruik
AD
wordt
1
2
3
-

Verbruik
ADLG
wordt
1
2
3
0
1
2
2

Verbruik
BA
wordt
1
2
3
3
4
5
5

Verbruik
BALG
wordt
1
2
3
3
4
5
5

Een student heeft na 3 AD inschrijvingen een AD graad gehaald.
VerbruikAD wordt leeggemaakt. Een AD inschrijving kan nooit meer bekostigd worden na behalen AD graad.
VerbruikADLG wordt op nul gezet na behalen AD graad: alle bekostigde AD en BA inschrijvingen vóór
behalen van de AD graad worden buiten beschouwing gelaten voor de bekostiging van de ADLG inschrijving.
Vanaf het behalen van de AD graad wordt opnieuw geteld tot maximaal 4 bekostigde inschrijvingen.
VerbruikBA: een AD graad heeft geen invloed op het verbruik, bekostigde AD en BA inschrijvingen vóór
behalen AD graad tellen mee voor verbruik.
VerbruikBALG: een AD graad heeft geen invloed op het verbruik, bekostigde AD en BA inschrijvingen vóór
behalen AD graad tellen mee voor verbruik.
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Voorbeelden bepalen verbruik (vervolg)
3.

Er is eerder een BA graad behaald
Jaar

Soort ins.
/ graad

Bekostigd
ja/nee

2019
2020
2021
2022
2022
2023
2024

AD
AD
BA
BA
BA graad
ADLG
ADLG

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

Verbruik
AD
wordt
1
2
3
4
-

Verbruik
ADLG
wordt
1
2
3
4
0
1
2

Verbruik
BA
wordt
1
2
3
4
-

Verbruik
BALG
wordt
1
2
3
4
0
1
2

Een student heeft na 2 AD inschrijvingen en 2 BA inschrijvingen een BA graad behaald.
VerbruikAD wordt leeggemaakt. Een AD inschrijving kan nooit meer bekostigd worden na behalen BA graad.
VerbruikADLG wordt op nul gezet na behalen BA graad. De bekostigde AD en BA inschrijvingen vóór het
behalen van de BA graad worden buiten beschouwing gelaten voor het bepalen van de bekostiging van
ADLG inschrijvingen na behalen van de BA graad.
Vanaf het behalen van de BA graad wordt opnieuw geteld tot maximaal 4 bekostigde inschrijvingen.
VerbruikBA: wordt leeggemaakt. Een BA inschrijving kan nooit meer bekostigd worden na behalen BA
graad.
VerbruikBALG: wordt op nul gezet na behalen BA graad. De bekostigde inschrijvingen vóór het behalen van
de BA graad tellen niet mee voor het verbruik.
Vanaf het behalen van de BA graad wordt opnieuw geteld tot maximaal 4 bekostigde inschrijvingen.

4.

Eerder behaalde graden: AD, BA en ADLG
Jaar

Soort ins. /
graad

2019
2020
2020
2021
2021
2022
2022
2023
2024
2024
2025
2026
2027

AD
AD
AD graad
ADLG
BA
BA
BA graad
ADLG
ADLG
ADLG graad
BALG
BALG
BALG

Bekostigd
ja/nee
JA
JA
NEE
JA
JA
NEE
JA
JA
JA
NEE
JA
JA
NEE

Verbruik
AD wordt
1
2
-

Verbruik
ADLG
wordt
1
2
0
1
2
2
0
1
2
-

Verbruik
BA wordt
1
2
2
3
4
4
-

Verbruik
BALG
wordt
1
2
2
3
4
4
0
1
2
2
3
4
4

Een student heeft na 2 bekostigde AD inschrijvingen een AD graad behaald.
VerbruikAD wordt leeggemaakt. Een AD inschrijving kan nooit meer bekostigd worden na behalen AD graad.
VerbruikADLG wordt op nul gezet na behalen AD graad: alle bekostigde AD en BA inschrijvingen vóór
behalen van de AD graad worden buiten beschouwing gelaten voor de bekostiging van de ADLG inschrijving.
Vanaf het behalen van de AD graad wordt opnieuw geteld tot maximaal 4 bekostigde inschrijvingen.
VerbruikBA: een AD graad heeft geen invloed op het verbruik BA, bekostigde AD en BA inschrijvingen vóór
behalen AD graad tellen mee voor verbruik.
VerbruikBALG: een AD graad heeft geen invloed op het verbruik BALG, bekostigde AD en BA inschrijvingen
vóór behalen AD graad tellen mee voor verbruik.
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Voorbeelden bepalen verbruik (vervolg)

Eerder behaalde graden: AD, BA en ADLG (vervolg)

Daarna heeft de student een bekostigde ADLG inschrijving gehad en is overgestapt naar een BA
opleiding.
Na 1 bekostigde en 1 niet bekostigde BA inschrijving heeft de student een BA graad behaald.
VerbruikAD blijft leeg.
VerbruikADLG wordt weer op nul gezet. Alle inschrijvingen voorafgaand aan de eerst behaalde AD en BA
graad worden buiten beschouwing gelaten voor het bepalen van de bekostiging van een ADLG inschrijving.
Vanaf het behalen van de AD en BA graad wordt opnieuw geteld tot maximaal 4 bekostigde inschrijvingen.
VerbruikBA: wordt leeggemaakt. Een BA inschrijving kan nooit meer bekostigd worden na behalen BA
graad.
VerbruikBALG: wordt op nul gezet na behalen BA graad. De bekostigde inschrijvingen vóór het behalen van
de AD en BA graad tellen niet mee voor het verbruik.
Vanaf het behalen van de BA graad wordt opnieuw geteld tot maximaal 4 bekostigde inschrijvingen.
Na twee bekostigde ADLG inschrijvingen behaalt de student vervolgens een ADLG graad.
VerbruikAD blijft leeg.
VerbruikADLG: wordt leeggemaakt. Een ADLG inschrijving kan nooit meer bekostigd worden na behalen
ADLG graad.
VerbruikBA blijft leeg.
VerbruikBALG: een ADLG graad heeft geen invloed op het verbruik BALG, bekostigde AD en BA
inschrijvingen vóór behalen ADLG graad tellen mee voor verbruik.
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3.3 Nationaliteiten en verblijfsdocumenten
Om te bepalen of een instelling de student voor bekostiging in aanmerking kan laten komen moet er aan een
aantal voorwaarden worden voldaan, waaronder de nationaliteitsvoorwaarde.
Dit onderwerp wordt uitgebreid beschreven in hoofdstuk 22 van het programma van eisen.
In het programma van eisen is ook de nationaliteitentabel te vinden.

Bij vragen met betrekking tot verblijfsdocumenten kunt u contact opnemen met DUO, e-mailadres
registersho@duo.nl of de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het Ministerie van Justitie.
Of maak gebruik van de wizard op https://duo.nl/zakelijk/hoger-onderwijs/studentenadministratie/inschrijvenstudent.jsp.
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