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Signaal 51  
Signaaltekst:   Een diploma aan een Entreeopleiding wordt niet bekostigd. Zie: Art. 2.2.2. lid 5 

WEB. 

Signaal 54  

Signaaltekst: Het diploma is niet voor bekostiging in aanmerking gebracht door uw instelling.  

 
Signaal 55  

Signaaltekst: Het diploma wordt niet bekostigd omdat er eerder bij instelling [instellingscode] voor 
opleiding [crebo code] een diploma behaald is op [datum behaald] met een hoger niveau.  Art. 
2.2.4 lid 4 WEB jo art. 2.2.3. lid 6 Uitvoeringsbesluit WEB. 
 
Signaal 56  
Signaaltekst: Het diploma wordt niet bekostigd omdat er bij instelling [instellingscode] voor           

opleiding [crebo code] nog een diploma behaald is op [datum behaald] met hetzelfde niveau. Zie: 

art. 2.2.3. lid 6 Uitvoeringsbesluit WEB. 

Signaal 57  

Signaaltekst: Het diploma wordt niet bekostigd omdat uw instelling de bevoegdheid ontnomen is 

om de opleiding te geven en te diplomeren. Deze sanctie loopt van [begindatum sanctionering] t/m 

[einddatum sanctionering]. Zie: art. 6.1.4. lid 1 jo 2 sub a WEB. 

 

Signaal 58  
Signaaltekst: Het diploma wordt niet bekostigd omdat er geen geldige inschrijving bekend is op 
datum behaald [datum behaald]. Zie: art. 2.2.2 lid 2 onder b WEB  jo art. 2.2.3. lid 6 UWEB. 
 
Signaal 59  

Signaaltekst: Het diploma wordt niet bekostigd omdat het examen behaald is in het leertraject 

OVO. Dit betreft niet-bekostigd onderwijs. Zie: art.1.4.1 web en wetten.nl - Regeling - 

Beleidsregel aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet-bekostigde 

beroepsopleidingen (2021) - BWBR0045128 (overheid.nl). 

Signaal 60   
Signaaltekst: Het diploma wordt niet bekostigd omdat de examendeelnemer geen bekostigde 

inschrijving had op 1-10-peiljaar-1 of 1-10-peiljaar-2. Zie: art. 2.2.3 lid 2 onder a UWEB. 
 
Signaal 61 
Signaaltekst: Het diploma wordt niet bekostigd omdat de examendeelnemer voor elk van de op 

1/10 van de voorgaande twee jaren bekostigde inschrijvingen een bijbehorend bekostigd diploma 
heeft. Zie: art. 2.2.3 lid 6 UWEB. 
 
Signaal 62  
Signaaltekst: Het diploma wordt niet bekostigd omdat de opleidingscode van het behaalde diploma 

[crebo code van diploma] niet gelijk is aan de opleidingscode van de bijbehorende inschrijving 

[crebo code van opleiding]. Zie: art. 6.4.1. lid 2 onder a WEB. 

Signaal  63  
Signaaltekst: Het diploma wordt niet bekostigd omdat het examen behaald is in een ongeldig 

leertraject. Zie: art. 1.3.1. lid 3 onder a jo 2.1.1. WEB. 
 

 
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0045128/2021-05-12
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045128/2021-05-12
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045128/2021-05-12


     

Signaal 64 
Signaaltekst: Het diploma wordt niet bekostigd omdat het examen behaald is aan een cross-over 

opleiding waarvoor geen toestemming geregistreerd is op datum behaald [datum behaald]. (Let 

op, dit signaal geldt vanaf 01-08-17, met de inwerkingtreding van het ‘Besluit experiment cross-

over kwalificaties’.) zie: Cross-over kwalificaties – Mbo en vavo – DUO Zakelijk en art. 5 

Besluit cross-over kwalificaties. 

Signaal  65 
Signaaltekst: Het diploma is van een opleiding waarop het alleenrecht rust. Dit recht is niet 
toegekend aan de instelling. Zie: art. 6.1.1. WEB. 

 

Signaal  66  
Signaaltekst: Het diploma wordt niet bekostigd. Het bijbehorende leertraject (ODT) betreft 
certificaatgericht onderwijs. Zie: art. 7.2.3 WEB. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

https://duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/onderwijsvernieuwing/cross-over-kwalificaties.jsp

