
Informatie erkenning derde leerweg  

Informatie OCW voor mbo-instellingen in de samenwerkingsverbanden 
pilots Praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo, april 2019 

 
De pilots Praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo zullen worden uitgevoerd 

door samenwerkingsverbanden met deelname van mbo-instellingen. De uitvoering van 

de opleidingstrajecten gebeurt binnen de kaders van wet- en regelgeving mbo. Bij de 

eerste en tweede tranche van de pilots wordt als uitgangspunt gehanteerd dat een mbo-

instelling de pilot uitvoert met mbo-opleidingen op niveau 1 en 2 die de instelling op dit 

moment al uitvoert in de beroepsopleidende leerweg (BOL) en/of de 
beroepsbegeleidende leerweg (BBL).  

Omdat de mbo-instellingen de opleidingstrajecten zullen uitvoeren in de derde leerweg is 

het van belang dat deelnemende mbo-instellingen beschikken over een erkenning voor 

de derde leerweg (ook wel OVO (overig onderwijs) genoemd). Dit geldt voor zowel 

bekostigde als niet-bekostigde onderwijsinstellingen die aan de pilots deelnemen. Voor 

(een selectie van) deze opleidingen vraagt de mbo-instelling dan een erkenning voor de 

derde leerweg aan. Over deze erkenning moeten de instelling beschikken voordat de 
instelling deelnemers aan de opleidingstrajecten inschrijft. 

Informatie over de aanvraagprocedure is opgenomen in de Regeling aanvraagprocedure 
derde leerweg. 

Belangrijke elementen uit deze regeling: 

 

 De erkenning voor de derde leerweg dient per opleiding te worden aangevraagd. 

De instelling dient bij de aanvraag te voldoen aan alle wettelijke vereisten voor de 

gehele opleiding. Bij het besluit om de erkenning te verlenen krijgt de instelling 

een ‘diploma erkenning’ voor de volledige opleiding in de derde leerweg. Van de 

instelling wordt dan ook verwacht dat het de volledige opleiding kan aanbieden in 

de derde leerweg. Studenten kunnen met de instelling vervolgens een 

onderwijsovereenkomst afsluiten voor het volgen van een deel van deze opleiding 

in de derde leerweg, als zij dat wensen.   
 

 De erkenning derde leerweg kan worden aangevraagd bij DUO. Voor 

onderwijsinstellingen met een BRIN-nummer is een verkorte procedure 

(procedure 2) van toepassing als het gaat om een opleiding die valt binnen de 

domeinen die de instelling reeds verzorgt (binnen bestaand aanbod) en de 

kwaliteit van de reeds verzorgde opleiding(en) in dat domein voldoende is. De 

doorlooptijd voor de aanvraagprocedure verkorte procedure bedraagt uiterlijk 3 

maanden.  

 

 Bij procedure 2 vermeldt de instelling in het aanvraagformulier de naam en 

crebocode van de kwalificatie, de leerweg (OVO) en de studieduur van de 

opleiding in uren (het aantal sbu’s van het volledige opleidingsprogramma in de 

derde leerweg). Anders dan bij procedure 1 hoeft de instelling geen onderliggende 

documenten mee te sturen bij de aanvraag.  

 Een instelling moet, voorafgaand aan het verkrijgen van de diploma erkenning, 

wel, indien DUO of de Inspectie van het onderwijs hierom vragen, kunnen 

aantonen dat de kwaliteit van de betreffende opleiding van voldoende niveau is en 

dat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. Ook bij procedure 2 wordt van de 

instelling verwacht bij het indienen van de aanvraag al te beschikken over een 

onderwijsprogramma (beschreven in een OER) voor de gehele opleiding in de 

derde leerweg. Voornoemd document hoeft bij procedure 2 dus niet te worden 
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toegevoegd aan het aan DUO te verzenden aanvraagformulier, maar moet wel 

opvraagbaar zijn door DUO of de Inspectie van het Onderwijs.  

 Het is aan de instelling zelf om te bepalen, binnen de kaders van wet- en 

regelgeving, hoe dit opleidingsprogramma voor de derde leerweg eruit ziet. De 

instelling kan bij het opstellen van dit opleidingsprogramma gebruik maken van 

de opleidingsprogramma’s die de instelling voor de betreffende opleiding in de bol 

of bbl heeft opgesteld. 

 

Hoe kan een onderwijsinstelling een erkenning voor de derde leerweg 
aanvragen?  

Afhankelijk van uw situatie kiest u één van onderstaande links die u op de relevante 
pagina bij DUO brengt. U vraagt erkenning aan:  

 binnen het bestaande aanbod. Dit betreft de aanvraag diploma-erkenning 

beroepsonderwijs - procedure 2 voor onderwijsinstellingen (inclusief groen 

onderwijs) met een BRIN-nummer die een aanvraag voor een opleiding doet 

binnen het bestaande aanbod. Of een opleiding past binnen het bestaand 

aanbod wordt bepaald aan de hand van de opleidingsdomeinen waarbinnen een 
instelling reeds opleiding verzorgd . Ook direct te bereiken met deze link:  

Aanvraagprocedure diploma-erkenning voor de derde leerweg (procedure 2) 

OF 

 buiten het bestaande aanbod. Dit betreft de aanvraag diploma-erkenning 

beroepsonderwijs - procedure 1 voor onderwijsinstellingen (inclusief groen 

onderwijs) zonder BRIN-nummer. En dit geldt tevens voor instellingen met een 

BRIN-nummer, bij het doen van een aanvraag voor diploma-erkenning buiten 
het bestaande aanbod.  

Aanvraagprocedure diploma-erkenning voor de derde leerweg (procedure 1) 

Het is mogelijk om het aanvraagformulier (bovenstaande links) per post te verzenden. 

DUO ontvangt echter de aanvraag bij voorkeur via het digitale formulier dat u op deze 

pagina vindt (diploma-erkenning beroepsonderwijs: voor onderwijsinstellingen met een 
BRIN-nummer). Hier is ook meer informatie over de aanvraagprocedure te vinden in. 

https://www.duo.nl/zakelijk/images/60981-005-def2.pdf
https://www.duo.nl/zakelijk/images/60980-005-def1.pdf
https://duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/niet-bekostigd-onderwijs/diploma-erkenning-aanvragen.jsp
https://duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/niet-bekostigd-onderwijs/diploma-erkenning-aanvragen.jsp

