MBO biedt praktijkgericht beroepsonderwijs op maat.
Mbo is altijd met praktijkonderdelen in elke opleiding. In een beroepsbegeleidende‐ (bbl) of een beroepsopleidende leerweg (bol) richting een diploma. Eventueel niet‐OCW bekostigd via een
derde leerweg. Derde leerweg staat ook open voor delen van opleidingen richting mbo‐certificaten met daarbij een officiële erkenning. Kandidaten die (nog) niet toe zijn aan een kwalificerende
mbo‐leerroute zijn welkom en kunnen kennismaken met onderdelen van het mbo: de praktijkleerroute op maat.

Start aanmelding: Is de leervraag/
scholingsbehoefte individueel of van een groep?

concept
Nee

Opleiding gericht op diploma
mogelijk en gewenst?

Ja

Opleiding gericht op mbo‐certificaat‐
keuzedeel mogelijk en gewenst (via derde
leerweg)?

Nee

Ja
Nee

Via BOL of verkort BBL
Opleiding gericht op praktijkverklaring
passend (via derde leerweg)?

Is er een geschikt certificaat voor een
beroepsgericht onderdeel voor handen
Via derde leerweg

Nee

Ja

Is er een geschikt keuzedeel
voor handen?

Nee

Opleidingsaanbod geregistreerd in
RIO (diploma)
Ja
Kan er een certificaat
worden aangevraagd
voor het keuzedeel?
Ja

Nee

Ja

Ja
Ja

Ja
Aanvraag certificaat

FIM

In onderzoek: hoe en onder welke
criteria opleidingsaanbod FIM
registreren in RIO’*

In onderzoek: hoe opleidingsaanbod
certificaten registreren in RIO’*

Instroom diplomaroute
(niet OCW bekostigd)

Instroom diplomaroute
(OCW bekostigd)

Instroom mbo
verklaringroute (niet
OCW bekostigd)

Instroom certificaatgerichte
route (niet OCW bekostigd)

Inschrijving in ROD als BOL, BBL, OVO‐vt

Voldaan aan diploma
eisen

Ja

Diploma

Kwalificeert drievoudig voor

‘In onderzoek: hoe en onder welke
criteria opleidingsaanbod
praktijkverklaring registreren in RIO*

Instroom in de
praktijkleerroute op maat
(niet OCW bekositgd

Inschrijving in ROD als OVO‐dt

Nee

Voldaan aan
certificaat eisen

Ja

Ja

Certificaat

Kan (afhankelijk van de

Nee

Voldaan aan eisen
afronding FIM

Ja

MBO‐verklaring (met hierin opgenomen
behaalde resultaten FIM)

MBO‐verklaring kan
positie op de
arbeidsmarkt versterken

Praktijkroute op maat
gevolgd

Ja

MBO‐verklaring (met hierin
opgenomen de
praktijkverklaring’)

MBO‐verklaring kan
positie op de
arbeidsmarkt versterken

Kwalificeert drievoudig voor
baan en vervolg opleiding op
hoger niveau

Kan (afhankelijk van de
inhoud) vrijstelling bieden’

MBO verklaring kan
positie op de
arbeidsmarkt versterken
en (afhankelijk van de
inhoud) vrijstelling
bieden bij een vervolg in
het mbo

MBO verklaring kan
positie op de
arbeidsmarkt versterken
en (afhankelijk van de
inhoud) vrijstelling
bieden bij een vervolg in
het mbo

* Dit onderzoek hoe alle varianten van de opleidingen in de derde leerweg goed in RIO geregistreerd kunnen worden, is op dit moment nog gaande. Naast DUO en OCW zijn hier MBO
Raad, Digitaal MBO en het ketenoverleg bij betrokken. Uitkomsten zijn nog niet bekend. Uitkomsten kunnen betrekking hebben op zowel registratie in RIO als ROD.

Voor nieuwe kennis en vaardigheden die geen link hebben (verdiepend of verbredend) met een bestaande kwalificatie is wettelijk geen ruimte voor een route richting de
kwalificatiestructuur. Dit verdient nader onderzoek.

