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Signalen bij beslisboom Inschrijvingen 
Versie december 2022

Algemeen 

Bron werkt met een near real time berichtenverkeer tussen onderwijsinstellingen en DUO. Dit 
betekent dat wanneer instellingen mutaties van inschrijvingen en diploma’s aanleveren er bijna 
direct voorlopige bekostigingsstatussen en bekostigingsgrondslagen terug geleverd worden.  
1 keer per jaar bepaalt DUO de definitieve bekostigingsstatussen.  

De terugkoppeling betreft meerdere jaren. De beslisbomen zijn daarmee generiek en niet aan een 

specifiek kalenderjaar verbonden. 

Voor het berekenen van de hoogte van de rijksbijdrage voor het beroepsonderwijs zijn voor de 

inschrijvingen de teldatum 1 oktober (t-2) en de teldatum 1 februari (t-1) van belang, waarbij ‘t’ 

staat voor het bekostigingsjaar. 

De inschrijvingen op 1 oktober (t-2) vormen de basis voor de bekostiging van de inschrijvingen. 

Daarnaast dient het aantal inschrijvingen op 1 oktober (t-2) en 1 februari (t-1) om de 

correctiefactor uit artikelen 2.2.2, vierde lid en 2.2.3, vijfde lid van de Uweb te berekenen. 

Volgens deze methode is ook de Beslisboom inschrijvingen opgebouwd. Alle inschrijvingen van 

een student doorlopen de beslisboom voor alle teldatums tussen de datum inschrijving en de 

datum einde inschrijving. Om bekostiging te kunnen ontvangen, moet de ‘indicatie bekostigbaar’ 

van de opleidingsperiode ‘ja’ zijn voor het opleidingsveld dat hoort bij de inschrijving. Ook moet 

deze geldig zijn op de  teldatum waar het om gaat. 

Als een inschrijving bij een beslisboomcontrole uitvalt, wordt een afkeursignaal afgegeven. 

Daarna doorloopt de inschrijving de resterende beslisboom om te bepalen of er overige 

afkeursignalen zijn. Een overzicht van de signalen en hun betekenis vindt u hieronder. 

Nadat de beslisregels zijn doorlopen, vormt zich een aantal studenten dat voor bekostiging in 

aanmerking komt (alleen op teldatum 1-10), uitgesplitst in: 

 studenten met een beroepsopleidend leertraject (bol)

 studenten met een beroepsbegeleidend leertraject (bbl).

Ook wordt het aantal bol- en bbl-deelnemers dat meetelt bij de bepaling van de correctiefactor 

vastgesteld. 

Verrijking 

Een onderdeel van de beslisboom inschrijvingen is de verrijking. Hiermee kan het gewicht per 

student worden bepaald. Vòòr 2019 werd in de verrijking ook de verblijfsfactor per student 

bepaald. Vanaf januari 2019 wordt er bij de berekening van de rijksbijdrage geen rekening 

meer gehouden met het aantal verblijfsjaren van een student in het mbo (zie het Besluit tot  

wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB i.v.m. afschaffen cascadebekostiging).  
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Signaal 01 

Signaaltekst: De inschrijving wordt niet bekostigd omdat uw instelling de bevoegdheid ontnomen 

is om deze opleiding te geven. Deze sanctie loopt van [0] tot en met [1].

Uitleg: De inschrijving wordt niet bekostigd, omdat uw onderwijsinstelling niet meer bevoegd is 

om de opleiding te verzorgen. Deze bevoegdheid is uw onderwijsinstelling (tijdelijk) ontnomen. 

De periode van de sanctie loopt van [0= datum begin] tot en met [1= datum einde]. 

Zie artikel(en) 2.1.1 juncto artikel 6.1.4 WEB. 

Signaal 02 

Signaaltekst De inschrijving wordt niet bekostigd omdat het leertraject OVO is. Dit betreft niet-

bekostigd onderwijs. 

Uitleg: Het leertraject van deze inschrijving betreft overig onderwijs (OVO), ook wel derde 

leerweg genoemd. Deze vorm van onderwijs wordt niet bekostigd door het ministerie van OCW. 

Zie artikel 1.4.1 lid 1a WEB. 

Signaal 03 

Signaaltekst: De inschrijving wordt niet bekostigd omdat het leertraject van een extraneus (EX) 
is. 

Uitleg: De inschrijving wordt niet bekostigd. Het betreft een leertraject van een extraneus (EX). 

Inschrijvingen van extraneus komen niet in aanmerking voor bekostiging. Zij maken geen gebruik 

van de onderwijsvoorzieningen, zij maken alleen gebruik van de examenvoorzieningen. 

Diploma’s van extraneus kunnen wel in aanmerking komen voor bekostiging. 

Zie artikel(en) 2.2.2 lid 2a in verband met artikel 8.1.1 lid 1 WEB. 

Signaal 04 

Signaaltekst: De inschrijving wordt niet bekostigd omdat het leertraject BBL betreft en er geen 

geldige BPV aanwezig is. 

Uitleg: De inschrijving wordt niet bekostigd. Het betreft een beroepsbegeleidend leertraject 

zonder geldige beroepspraktijkvorming (BPV). Een beroepsbegeleidend leertraject wordt alleen 

bekostigd wanneer er een geldig BPV aanwezig is in Bron. 

Een BPV is geldig wanneer de afsluitdatum en de begindatum van de BPV uiterlijk op 31 december 

van het teljaar liggen. Het teljaar is het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het 

bekostigingsjaar. Let op, er zijn uitzonderingen op deze regel, zie hieronder. 

Zie artikel(en) 2.2.2 lid 2a WEB in verband met artikel 2.2.2 lid 2 juncto artikel 2.2.3 lid 2, Uweb. 

Uitzondering geldigheid BPV bij verzorging of verpleging 

Na vaststelling dat de inschrijving een crebocode heeft die valt onder verpleging of verzorging, 

moet er voldaan worden aan de voorwaarden ‘afsluitdatum BPV ligt voor 1 januari’ (t-1) en 

‘begindatum BPV ligt voor 1 juni’ (t-1). 
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De volgende crebocodes vallen onder verpleging en verzorging: 10426 en 10427 (geldig vanaf 01-

08-1997); 92600;92601; 92602; 92603; 92604; 92610; 92611; 92612;92613; 92614 (geldig

vanaf 01-08-2006); 93260 en 93510 (geldig vanaf 01-08-2007); 94830 (geldig vanaf 01-08-

2008); 95520 en 95530 (geldig vanaf 01-08-2011).

Voor de BKS gelden vanaf 01-08-2012 eveneens de codes 95520 en 95530. Per 1 augustus 2016 

gelden de volgende codes: 25480; 25491; 25471. 

Het systeem controleert of de inschrijving een crebocode heeft die valt onder verpleging of 

verzorging. 

Geldigheid BPV 

Van bbl-studenten die na 1 oktober (t-2) een overstap hebben gemaakt naar een andere opleiding 

(crebocode) of leertraject, wordt gecontroleerd of er een geldig BPV-record is. 

Signaal 05 

Signaaltekst: De inschrijving wordt niet bekostigd omdat er bij BRIN-nummer [0] voor dezelfde 

student een andere inschrijving met volgnummer [1] is die op deze teldatum voor bekostiging in 

aanmerking is gebracht. [0]= Brinnummer [1]= Volgnummer inschrijving 

Uitleg: De student die hoort bij deze inschrijving heeft ook een inschrijving op deze teldatum bij 

een andere onderwijsinstelling [met Brinnummer]. De andere inschrijving is al voor bekostiging in 

aanmerking gebracht. Daarom komt de inschrijving bij uw onderwijsinstelling niet voor bekostiging 

in aanmerking. 

Artikelen 2.2.2 lid 2a en lid 3 WEB. 

Signaal 06 

Signaaltekst: De inschrijving is niet voor bekostiging in aanmerking gebracht door uw instelling. 

Uitleg: Uw onderwijsinstelling heeft aangegeven dat deze inschrijving niet in aanmerking komt voor 

bekostiging. Deze keuze wordt geregistreerd (in Bron bij ‘indicatie bekostigbaar’ (J/N). 

Signaal 09 

Signaaltekst: De opleiding is beëindigd per [0] en daarom wordt de inschrijving niet bekostigd. [0] 

=Datum einde opleiding 

Uitleg: Het betreft een inschrijving waarvan de bijbehorende opleiding niet (meer) geldig is voor 

bekostiging. De opleiding registreert u in Bron via de crebocode. 

Zie artikel 7.1.2 WEB. 

Signaal 10 

Signaaltekst: De inschrijving wordt niet bekostigd omdat het leertraject BOL-DT is. Dit betreft een 

BOL opleiding in deeltijd. 
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Uitleg: Het betreft een inschrijving aan een deeltijdopleiding. Hiermee voldoet de beroepsopleiding 

niet aan de voorwaarde dat hij voltijds is ingericht. Zie artikel 7.2.7 lid 2 WEB.  

Signaal 11 

Signaaltekst: De inschrijving wordt niet bekostigd omdat het geen geldig leertraject is. 

Uitleg: De inschrijving voldoet niet aan de voorwaarde dat het of om een beroepsopleidende 

leerweg of om een beroepsbegeleidende leerweg moet gaan. 

Zie artikel 7.2.2 lid 2 WEB. 

Signaal 12 

Signaaltekst: De inschrijving wordt niet bekostigd omdat het een cross-overopleiding betreft, 
waarvoor geen toestemming geregistreerd is. 

Uitleg: Dit signaal is met de inwerkingtreding van het ‘Besluit experiment cross-over kwalificaties’ 
geldig vanaf 1 augustus 2017.

Om een experimentele opleiding te mogen geven die gebaseerd is op een cross-over kwalificatie, 
is toestemming van onze minister vereist. 

Zie artikel 5 Besluit experiment cross-over kwalificaties, staatsblad 287, jaargang 2016, 

publicatiedatum 21 juli 2016 

Signaal 13 

Signaaltekst: De inschrijving is aan een opleiding waarop het alleenrecht rust. Dit recht is niet 

toegekend aan de instelling. 

Uitleg: Het betreft een inschrijving aan een opleiding die door slechts één instelling mag worden 

aangeboden. Het alleen recht is niet toegekend aan de instelling waardoor de inschrijving niet 

bekostigd wordt. 

Zie Staatscourant 2018, 47383: ‘Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap van 13 augustus 2018, nr. MBO/1227921, houdende wijzigingen van de Beleidsregel 

macrodoelmatigheid beroepsonderwijs vanwege het alleenrecht voor kleinschalige en unieke 

beroepsopleidingen’, paragraaf 3. 

Signaal 14 

Signaaltekst: Het leertraject betreft certificaatgericht onderwijs (ODT). Certificaatgericht 

onderwijs komt niet in aanmerking voor bekostiging. 

Uitleg: Het betreft een inschrijving in niet-bekostigd onderwijs, gericht op het behalen van een 

certificaat. Deze inschrijving wordt niet bekostigd. 

Zie ‘Regeling register onderwijsdeelnemers’ en Staatscourant 2016, nr. 50654: ‘Regeling van de 
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 september 2016, kenmerk MBO-930125, 
houdende vaststelling van een aantal keuzedelen waaraan mbo-certificaten verbonden kunnen 
worden (Regeling certificaten aantal keuzedelen beroepsonderwijs). 
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Signaal 15 

Signaaltekst: De inschrijving wordt niet bekostigd omdat de instelling geen toestemming heeft om 

de geregionaliseerde opleiding te verzorgen in het van toepassing zijnde leertraject (BBL of BOL). 

Uitleg: De instelling heeft toestemming om de geregionaliseerde opleiding te verzorgen in het van 

toepassing zijnde leertraject (BBL of BOL) als de teldatum valt in de toestemmingsperiode zoals 

geregistreerd in Brin.  

Signaal 16 

Signaaltekst: De inschrijving wordt niet bekostigd omdat het op [0] een opleiding betreft in de fase 

VO van de leerroute. 

Uitleg: Het betreft een inschrijving in de leerroute fase VO op de peildatum. 




