REGELS STATUSTOEKENNING
SUBSIDIE VRAAGFINANCIERING 2020

De regels voor het bepalen van de bekostigingsstatus van een inschrijving en graadverlening in het kader van het
experiment vraagfinanciering, conform de volgende regelgeving:
-Besluit experiment vraagfinanciering hoger onderwijs
-Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs
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1. Inleiding
Met ingang van 1 september 2016 is het experiment vraagfinanciering van start gegaan.
Een aantal bekostigde instellingen en een aantal niet bekostigde instellingen nemen met één of meer opleidingen
deel aan dit experiment. Deze deelname komt voort uit de goedkeuring die de instelling heeft ontvangen van de
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van een aanvraag tot deelname aan dit
experiment.
Een onderdeel in dit experiment is dat de instelling in aanmerking kan komen voor een subsidie die betrekking
heeft op het aantal ingeschreven studenten en het aantal verleende graden aan een opleiding, die binnen het
experiment vallen.
De voorwaarden voor deze subsidie zijn geregeld in de Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs
(verder in dit document de subsidieregeling genoemd).
Dit document beschrijft hoe wordt bepaald welke inschrijving en welke graad meetellen voor het berekenen van
de subsidie vraagfinanciering.

Het experiment vraagfinanciering wordt niet verlengd. Studenten die voor 1 september 2019 al deelnamen aan
het experiment kunnen tot 31 augustus 2024 gebruikmaken van (maximaal 8) vouchers.
Dit betekent dat de laatste uitbetaling van de vouchersubsidie in oktober 2024 plaatsvindt.
De subsidie voor een behaald diploma wordt verstrekt tot en met ten hoogste 1 februari 2025.
Dit betekent dat de laatste uitbetaling van de subsidie voor de binnen het experiment vraagfinanciering verleende
graden in april 2025 plaatsvindt.
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2. De statustoekenning aan een VF inschrijving en aan een VF graad.
Een VF inschrijving is een inschrijving aan een instelling voor een opleiding die valt binnen het experiment
vraagfinanciering.
Een VF graad is een graad verleend door een instelling aan een student, die met goed gevolg het afsluitend
examen heeft afgelegd van een opleiding binnen het expriment vraagfinanciering.

Het proces van de statustoekenning VF wijkt op een aantal punten af van het reguliere proces statustoekenning.
De aantallen VF inschrijvingen en VF graden worden niet gebaseerd op een peildatum respectievelijk peilperiode,
maar op de aanleverdatum binnen het kwartaal, dat van toepassing is voor de maand waarin de betaling van de
subsidie vraagfinanciering plaatsvindt. Zie het tijdpad ten behoeve van de subsidie vraagfinanciering, zoals in dit
document weergegeven onder 3. Tijdpad ten behoeve van de subsidie vraagfinanciering

2.1 Het proces in stappen:
1. Zowel bekostigde instellingen als niet-bekostigde instellingen verzorgen de VF inschrijving van studenten en
verlenen VF graden.
2. Bekostigde instellingen verstrekken via Studielink de gegevens op de gebruikelijke wijze aan DUO met
betrekking tot de VF inschrijvingen en VF graadverleningen.
Niet bekostigde instellingen verstrekken de benodigde gegevens aan DUO met betrekking tot de VF
inschrijvingen en VF graadverlening, volgens de aanwijzingen op het zakelijk portaal van DUO, niet bekostigd
onderwijs en de subsidieregeling vraagfinanciering.
3. De verstrekte gegevens met betrekking tot de VF inschrijvingen en de VF graadverleningen door een instelling
worden aan de instelling teruggekoppeld in een overzicht bekostigingsonderzoek (OBO).
4. De resultaten van de statustoekenning worden door middel van het analysebestand vraagfinanciering
teruggekoppeld aan de bekostigde en niet bekostigde instellingen en hebben betrekking op de VF
inschrijvingen en VF graden die in het van toepassing zijnde kwartaal (zie 3.Tijdpad ten behoeve van de
subsidie vraagfinanciering) zijn aangeleverd.
5. DUO berekent de subsidie onder meer aan de hand van inschrijvingen met bekostigingsstatus vf en graden
met bekostigingsstatus vg.
6. Informatie relevant voor de berekening van de subsidie in de maand waarin de betaling plaatsvindt, wordt op
het DUO portaal geplaatst.
7. DUO verstuurt de subsidiebeschikking in de tweede maand volgend op het kwartaal waarin de VF
inschrijvingen en VF graden zijn aangeleverd.

2.2. Informatie relevant voor de berekening van de subsidie in de maand van betaling
2.2.1 Overzicht Basisregisteronderwijs Onderzoek (OBO)
Een dag na afloop van het kwartaal, dat van toepassing is voor de maand waarin de subsidie wordt betaald (zie
3.Tijdpad ten behoeve van de subsidie vraagfinanciering), wordt het OBO voor alle deelnemende instellingen
beschikbaar gesteld op het zakelijk portaal. In dit OBO zijn de studentgegevens met de daarbij behorende
inschrijvingen en graden opgenomen. Deze vormen de basis voor de definitieve statustoekenning van de
inschrijvingen en de graden in het kader van het experiment vraagfinanciering. Het betreffende OBO is definitief.

2.2.2 Analysebestand vraagfinanciering
Dit bestand bevat onder meer de inschrijvingen en/of graden die de grondslag vormen voor de betaling van de
subsidie vraagfinanciering in de tweede daaropvolgende maand.
Om te bepalen welke inschrijving of graad telt als grondslag voor de subsidie vraagfinanciering worden op basis
van het OBO één of meerdere statussen toegekend aan iedere inschrijving of graad.
Het analysebestand wordt aan de deelnemende instellingen beschikbaar gesteld via het zakelijke portaal na
afloop van het kwartaal, dat van toepassing is voor de maand waarin de subsidie wordt betaald (zie 3.Tijdpad
ten behoeve van de subsidie vraagfinanciering).
De bestandsbeschrijving van het OBO en van het analysebestand vraagfinanciering is te vinden in het Addendum
Programma Van Eisen vraagfinanciering.
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3. Tijdpad ten behoeve van de subsidie vraagfinanciering
De statustoekenning op de inschrijvingen en de graden in het kader van de vraagfinanciering vindt per kwartaal
plaats. De aanleverdatum van de inschrijvingen en graden moet binnen het kwartaal vallen dat van toepassing is
voor de maand waarin de subsidie wordt betaald.
Hieronder is een overzicht gegeven van de maand waarin de betaling van de subsidie plaatsvindt en het daarbij
behorende kwartaal waarbinnen de VF inschrijvingen en VF graden aangeleverd moeten zijn.
De maand waarin de subsidie wordt betaald en het voor die betaalmaand van toepassing zijnde kwartaal:
Januari 2020
- VF Inschrijvingen met een aanleverdatum van 1 september 2019 t/m 30 november 2019
- VF verleende graden met een aanleverdatum van 1 september 2019 t/m 30 november 2019
-

April 2020
VF Inschrijvingen met een aanleverdatum van 1 december 2019 t/m 29 februari 2020
VF verleende graden met een aanleverdatum van 1 december 2019 t/m 29 februari 2020

-

Juli 2020
VF Inschrijvingen met een aanleverdatum van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020
VF verleende graden met een aanleverdatum van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020

-

Oktober 2020
VF Inschrijvingen met een aanleverdatum van 1 juni 2020 t/m 31 augustus 2020
VF verleende graden met een aanleverdatum van 1 juni 2020 t/m 31 augustus 2020

4. Controles
De instelling, die een verzoek tot inschrijving voor een opleiding vraagfinanciering ontvangt, controleert enkele
gegevens (zie 4.1) voordat de instelling overgaat tot de inschrijving en zij deze gegevens aanlevert bij DUO.
NB: Er dient een onderwijsovereenkomst conform het gestelde in artikel 8 van het besluit vraagfinanciering te
worden gesloten met de student.
DUO verricht op een aangeleverde inschrijving of graad in het kader van de vraagfinanciering een aantal
controles om te kunnen beoordelen welke Code bekostigingsstatus (sen) op die inschrijving of graad van
toepassing is (zijn). Zie voor deze controles de beslisboom inschrijvingen (4.2) en de beslisboom graden (4.3).
Een overzicht van de bij de bekostigingsstatus behorende Codes is opgenomen aan het eind van dit document
onder diversen (zie 5).
Uitgangspunt bij de beoordeling van de inschrijving en de verleende graad zijn de volgende kenmerken:
- De hogeschool komt voor in het instellingenregister van DUO (OA=onderwijsaanbod)
- De opleiding is geaccrediteerd (OA)
- De opleidingsvorm is DT of DU (OA)
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4.1. Controles bij verzoek tot inschrijving (controle door instelling)
Student doet een
inschrijvingsverzoek voor de
experiment-opleiding bij de
instelling

Student kan niet meer ingeschreven
worden in het VF-experiment. Voor
deze student zijn de reguliere
bepalingen van toepassing.
Nee

Betreft het verzoek een VF
inschrijving voor het volgen van
een module vanaf het studiejaar
2019-2020?
Nee

Instelling (bij NBI: student) vraagt
indicatie soort collegegeld op.

Ja

Heeft de student van dit
inschrijvingsverzoek al één of meer
VF inschrijvingen gehad voorafgaand
aan het studiejaar 2019-2020?

Ja

Nee

Heeft student recht op wettelijk
collegegeld?

Student heeft geen recht op wettelijk
collegegeld; hij mag zich inschrijven
voor de module/opleiding, maar voor
die inschrijving heeft de instelling geen
aanspraak op subsidie in de vorm van
een voucher.

Ja

Is de VF inschrijving van student
“aansluitend” op de uitschrijving
van student bij dezelfde reguliere
opleiding van de instelling?

Ja

Ja

Student voldoet niet aan het kenmerk
van de nieuwe instroom; hij mag zich
inschrijven voor de module/opleiding,
maar voor die inschrijving heeft de
instelling geen aanspraak op subsidie in
de vorm van een voucher

Nee
Is er op de datum VF inschrijving
sprake van een inschrijving van de
student voor dezelfde reguliere
opleiding op de vestiging van
dezelfde instelling of voor een
reguliere bekostigde opleiding
waarvoor de student wettelijk
collegegeld is verschuldigd?

Ja

De instelling heeft voor de inschrijving
van deze student geen aanspraak op
subsidie in de vorm van een voucher.

Nee
Nee
Is er sprake van een VF
inschrijving van de student bij
dezelfde opleiding?

Ja
Nee
Is er voldoende studievoortgang?

Student mag zich niet inschrijven voor
de module/opleiding.

Ja

Student voldoet het
verschuldigde collegegeld en
wordt daarna ingeschreven
voor de module/opleiding.
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4.1.1 Toelichting controles bij verzoek tot inschrijving door de instelling
Betreft het verzoek een VF inschrijving voor het volgen van een module vanaf het studiejaar 2019-2020?
Vanaf het studiejaar 2019-2020 kan een gewenste inschrijving van een nieuwe student niet meer plaatsvinden in
het experiment vraagfinanciering (VF-experiment). Of de student nieuw is hangt af van eerdere VF
inschrijvingen.
Heeft de student van dit inschrijvingsverzoek al één of meer VF inschrijvingen gehad voorafgaand aan het
studiejaar 2019-2020?
Na het studiejaar 2018-2019 kunnen geen nieuwe studenten meer beginnen aan het VF-experiment.
Met nieuwe studenten worden in dit geval bedoeld de studenten, die na het studiejaar 2018-2019 voor het eerst
een inschrijving in het VF-experiment wensen. Voor deze studenten gelden de reguliere wettelijke bepalingen en
de reguliere bekostigingsvoorwaarden (WHW1 en UWHW2).
Zie de voorlichting over het onderwerp “Laatste instroomcohort” op:
https://duo.nl/zakelijk/hoger-onderwijs/nieuws/studentenadministratie/experiment-vraagfinanciering-aanvragenvoor-1-februari-2018.jsp
Alleen wanneer de student in de voorafgaande studiejaren deelnam aan het VF-experiment kan deze de studie
afronden onder de experimentvoorwaarden.
Heeft de student recht op wettelijk collegegeld?
Als een student zich inschrijft voor een opleiding in het kader van vraagfinanciering en niet het wettelijk
collegegeld is verschuldigd, dan mag de instelling voor die student niet overgaan tot verlaging van het
collegegeld op grond van de Subsdieregeling vraagfinanciering.
Aan de instelling zal voor die inschrijving geen vouchersubsidie worden verstrekt.
In deze situatie wordt de inschrijving aangeleverd met “eerste inschrijving” = N
Is de VF inschrijving van student “aansluitend” op de uitschrijving van student bij dezelfde reguliere opleiding
van de instelling?
Instelling controleert of er sprake is van “nieuwe instroom”.
“Aansluitend” staat in deze gelijk aan een periode van minder dan vier weken tussen de inschrijfdatum van de
student van de opleiding, die als experiment vraagfinanciering wordt aangeboden en de uitschrijfdatum van
student voor dezelfde opleiding, die als regulier wordt aangeboden op dezelfde instelling.
Is er op de datum VF inschrijving sprake van een inschrijving van de student voor dezelfde reguliere opleiding op
de vestiging van dezelfde instelling of voor een reguliere bekostigde opleiding waarvoor de student wettelijk
collegegeld is verschuldigd?
Een voorwaarde voor de vouchersubsidie (bekostiging van de VF inschrijving) is dat de student niet is
ingeschreven voor dezelfde reguliere opleiding op de vestiging van dezelfde instelling of voor een reguliere
bekostigde opleiding in het hoger onderwijs waarvoor de student aanspraak maakt op het wettelijk collegegeld.
Een instelling zal zich door de student moeten laten informeren over eventuele andere inschrijvingen aan
reguliere opleidingen. Deze informatie is voor de instelling bepalend om te kunnen beoordelen of de inschrijving
tot een vouchersubsdie kan leiden.
Eén van de achteraf controles van DUO ( zie 4.4) is of er meerdere inschrijvingen tegelijkertijd zijn. Een gevolg
kan zijn dat de instelling het collegeld van de student niet mag verlagen met de vouchersubsidie. De instelling
kan niet voldoen aan het bestedingsdoel van de vouchersubsidie. Dit kan reden tot terugvordering zijn.
Is er sprake van een VF inschrijving van de student bij dezelfde opleiding?
De student kan per opleiding voor maximaal twee modules tegelijkertijd ingeschreven staan. De instelling
controleert of de student al voor een module is ingeschreven bij dezelfde opleiding bij deze instelling.
Is er voldoende studievoortgang?
De instelling ziet erop toe dat de student voldoende studievoortgang heeft geboekt in geval van inschrijving voor
een volgende module. Student mag zich voor een tweede module van de opleiding bij dezelfde instelling
inschrijven als de eerste module nog niet is afgerond, maar er wel voldoende studievoortgang is geboekt. Onder
voldoende studievoortgang wordt verstaan het behalen van het volledig aantal punten van de voucher (te weten
30 punten). Echter, de instelling mag hier in individuele gevallen voor twee opeenvolgende modules van afwijken
als zij vindt dat een student voldoende studievoortgang heeft geboekt en verwacht dat de resterende punten
binnen een redelijke termijn behaald zullen worden.

1
2

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Uitvoeringsbesluit WHW 2008
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4.2. Beslisboom Inschrijving (controles door DUO)

Nee
Betreft het een VF inschrijving?

Het betreft een reguliere
inschrijving. Deze wordt
beoordeeld in het proces
Statustoekenning HO

Ja
Nee
Is het aantal ingezette vouchers
kleiner dan 8?

Code bekostigingsstatus = va

Ja
Betreft het een inschrijving als
student? Inschrijvingsvorm = S

Nee

Code bekostigingsstatus =ex

Ja

Betreft het een opleiding van
eerste inschrijving?
Eerste inschrijving = ‘J’?

Nee
Code bekostigingsstatus = jl

Ja
Heeft de student recht op wettelijk
collegegeld?

Nee

Code bekostigingsstatus = cg

Ja
Voldoet de student aan de
nationaliteitseis?

Nee
Code bekostigingsstatus = nr

Ja

Op deze inschrijving is nog niet
een Code bekostigingsstatus
bepaald.
De
Inschrijving komt voor subsidie in
aanmerking en krijgt daarmee
Code bekostigingsstatus = vf
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4.2.1 Toelichting beslisboom Inschrijving
Er wordt eerst bepaald of de inschrijving een reguliere of een VF inschrijving betreft.
Een reguliere inschrijving wordt niet in deze boom beoordeeld, maar in de reguliere beslisboom statustoekenning
HO.
Een VF inschrijving doorloopt de gehele beslisboom. Krijgt de inschrijving gedurende de doorloop 1 of meerdere
Code bekostigingsstatus(sen) mee dan bereikt de VF inschrijving niet de Code bekostigingsstatus = vf. De VF
inschrijving komt dan niet voor subsidie in aanmerking.
Een inschrijving die voor subsidie in aanmerking komt heeft alleen de Code bekostigingsstatus = vf.
- Betreft het een VF inschrijving?
Ja, dan door met de beoordeling, anders naar beslisboom statustoekenning HO.
De inschrijving moet een opleiding in het kader van de vraagfinanciering betreffen.
Zie voor de betreffende ISAT-codes het “Addendum Programma van Eisen vraagfinanciering”.
- Is het aantal eerder ingezette vouchers kleiner dan 8?
Maximaal 8 vouchers worden gesubsidieerd.
- Betreft het een inschrijving als student? Inschrijvingsvorm = S
In het duale onderwijs kan niet een inschrijvingsvorm = E voorkomen.
In het voltijd- en deeltijd onderwijs wel, maar de inschrijvingsvorm = E kan in het kader van de
vraagfinanciering niet voorkomen (Besluit experiment vraagfinanciering hoger onderwijs).
- Betreft het een opleiding van eerste inschrijving? Eerste inschrijving = ‘J’?
Als eerste inschrijving is “Nee”, dan komt de inschrijving niet voor subsidie in aanmerking.
Zie voor de kenmerken van een opleiding van eerste inschrijving artikel 1.1 sub o van het uitvoeringsbesluit
WHW. Eerste inschrijving is in ieder geval “Nee” wanneer een student zich voor dezelfde module voor een tweede
maal heeft ingeschreven.
- Heeft de student recht op wettelijk collegegeld?
Het recht moet aanwezig zijn op de datum van de inschrijving VF.
- Voldoet de student aan de nationaliteitseis?
De student moet voldoen aan de nationaliteitseis op de datum van de inschrijving VF.
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.
- Op deze inschrijving is nog niet een Code bekostigingsstatus bepaald.
De Inschrijving komt voor subsidie in aanmerking en krijgt daarmee Code bekostigingsstatus = vf
Aan de inschrijving is ten tijde van de bevraging niet een Code bekostigingsstatus bepaald. De inschrijving
voldoet daarmee aan de voorwaarden om voor subsidie vraagfinanciering in aanmerking te komen.
Een dergelijke inschrijving wordt voorzien van Code bekostigingsstatus = vf
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4.3. Beslisboom Graad ( controles DUO)
Nee
Betreft het een VFgraad?
Ja
Betreft het een voor VF
subsidie relevante graad?
(bachelor)

Het betreft een reguliere
graad. Deze wordt
beoordeeld in het proces
Statustoekenning HO.

Nee
Code bekostigingsstatus = np

Ja

Is er voor deze student eerder
een VFgraad geregistreerd met
Code bekostigingstatus = vg?

Ja

Code bekostigingsstatus = nb

Nee
Heeft de student op datum
Ja
diploma recht op wettelijk
collegegeld?

Nee
Code bekostigingsstatus =cg

Ja

Is er op datum diploma een
inschrijving
aanwezig met een
Ja
VF-ISATcode ?

Nee
Code bekostigingsstatus = nm

Ja
Is er tenminste één
inschrijving
Ja aanwezig met een
VF-ISATcode die gelijk is aan
de VF-ISATcode van de
opleiding waarvoor de graad
is verleend?
Ja

Nee

Code bekostigingsstatus = nv

Ja
Eerste graad = J?

Nee

Code bekostigingsstatus = nl

Ja
Voldoet de student aan het
Ja
nationaliteitsvereiste?

Nee
Code bekostigingsstatus = nr

Ja

Op deze graad is nog niet een
Code bekostigingsstatus bepaald.
De
graad komt voor subsidie in
aanmerking en krijgt daarmee
Code bekostigingsstatus = vg
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4.3.1 Toelichting beslisboom Graad
Er wordt eerst bepaald of het een reguliere of een VF graad betreft.
Een reguliere graad wordt niet in deze boom beoordeeld, maar in de reguliere beslisboom statustoekenning HO.
Een VF graad doorloopt de gehele beslisboom. Krijgt de graad gedurende de doorloop 1 of meerdere Code
bekostigingsstatus(sen) mee dan bereikt de VF graad niet de Code bekostigingsstatus = vg. De VF graad komt
dan niet voor subsidie in aanmerking.
Een graad die voor bekostiging in aanmerking komt heeft alleen code bekostigingsstatus vg.
- Betreft het een VF graad (graad in een opleiding met een VF ISAT code)?
Ja, dan door met de beoordeling, anders naar beslisboom statustoekenning HO.
De graad moet zijn verleend voor een opleiding in het kader van de vraagfinanciering.
Zie voor de betreffende ISAT-codes het “Addendum Programma van Eisen vraagfinanciering”.
- Betreft het een voor VF subsidie relevante graad?
In het kader van het experiment vraagfinanciering komt alleen de Bachelorgraad voor VF subsdie in aanmerking.
De inschrijving in een VF AD-opleiding kan leiden tot een voucher maar een AD graad komt niet voor subsidie in
aanmerking (ook regulier wordt een AD graad niet bekostigd).
- Is er voor deze student eerder een VF graad geregistreerd met Code bekostigingstatus = vg ?
Binnen het experiment vraagfinanciering wordt per student slechts éénmaal de subsidie voor een verleende graad
verstrekt.
- Heeft de student op datum diploma recht op wettelijk collegegeld?
Het recht moet aanwezig zijn op de datum van de graadverlening (diploma) VF.
- Is er op datum diploma een inschrijving aanwezig met een VF-ISATcode ?
De persoon moet als student zijn ingeschreven in een vf-opleiding op de datum van diploma en die inschrijving
moet voldoen aan de studentvoorwaarden.
- Is er tenminste één inschrijving aanwezig met een VF-ISATcode die gelijk is aan de VF-ISATcode van de
opleiding waarvoor de graad is verleend?
Er moet tenminste één voorkomen zijn van een inschrijving, die voldoet aan de studentvoorwaarden, in een vfmodule die behoort tot de vf -opleiding waarvoor de graad is verleend.
Zo nee, dan niet bekostigen.
- Eerste graad = J?
Ingeval de student meerdere graden heeft behaald, bepalen de instellingen onderling welke graad als eerste
graad is “Ja” wordt aangeleverd.
- Voldoet de student aan het nationaliteitsvereiste?
De student moet op datum diploma voldoen aan de nationaliteitseis.
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.
- Op deze graad is nog niet een Code bekostigingsstatus bepaald.
De graad komt voor subsidie in aanmerking en krijgt daarmee Code bekostigingsstatus = vg
Aan de graad is ten tijde van de bevraging niet een Code bekostigingsstatus bepaald. De graad voldoet daarmee
aan de voorwaarden om voor subsidie vraagfinanciering in aanmerking te komen. Een dergelijke graad wordt
voorzien van Code bekostigingsstatus = vg

4.4 DUO controles achteraf
Wanneer een VF inschrijving of een VF graad wordt aangeleverd, zijn er enkele controles die door DUO niet op
dat moment kunnen worden uitgevoerd, maar wel op een later moment. Dit heeft onder meer te maken met het
tijdpad van de aanlevering van de reguliere inschrijvingen en graden.
DUO voert controles uit op, in ieder geval, de volgende onderdelen:
-

Nieuwe instroom
VF inschrijving wordt getoetst aan voorafgaande inschrijvingen in dezelfde reguliere opleiding bij dezelfde
instelling.
Meerdere inschrijvingen tegelijkertijd
Er wordt gecontroleerd of er een reguliere inschrijving is naast de VF inschrijving.
Meerdere VF inschrijvingen tegelijkertijd
Er mogen niet meer dan twee VF inschrijvingen tegelijkertijd zijn bij dezelfde opleiding.
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5. Diversen
5.1 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.
Bij vragen met betrekking tot verblijfsdocumenten kan contact worden opgenomen met DUO, e-mailadres
nationaliteit@duo.nl of de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het Ministerie van Justitie.

5.2 Overzicht Codes bekostigingsstatus
Status
cg
ex
jl
nb
nl
nm
np
nr
nv
va
vf
vg

Omschrijving
Student voldoet niet aan de voorwaarden voor wettelijk collegegeld
Het betreft een extraneus-inschrijving.
Het betreft geen opleiding van 'eerste inschrijving' ('eerste inschrijving' is ‘N').
Niet bekostigd i.v.m. eerder behaalde graad/graden
Aangeleverd met de markering om niet te bekostigen.
Graad zonder bijbehorende op datum diploma bekostigde VF inschrijving
Het betreft een behaalde graad die niet voor bekostiging in aanmerking komt (Opleidingsfase = P of D of A).
De student voldoet niet aan het nationaliteitsvereiste.
Graad zonder bekostigde VF inschrijving met een zelfde opleidingscode
De student heeft het toegestane aantal bekostigde VF inschrijvingen verbruikt
De VF inschrijving wordt bekostigd
De VF graad wordt bekostigd
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