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Geacht college van bestuur, 
 
Deelnemers aan het middelbaar beroepsonderwijs hebben recht op voldoende onderwijs om de  
kwalificaties te behalen waar zij naar streven. Daarom geldt een ondergrens, vastgelegd in de 850 
urennorm, waaraan instellingen voor elk studiejaar c.q. leerjaar van een voltijd middelbare 
beroepsopleiding moeten voldoen.  
 
De naleving van de 850 urennorm is een belangrijk aspect van de kwaliteit van het onderwijs en is een 
bekostigingsvoorwaarde. De naleving van de 850 urennorm is tevens medebepalend voor: de hoogte 
van de bekostiging, voor het feit of de deelnemer aanspraak heeft op studiefinanciering en 
tegemoetkoming in de schoolkosten en of de deelnemer lesgeld of cursusgeld moet betalen. De 850 
urennorm vervult kortom meerdere functies. 
 
Uit het representatieve onderzoek van de inspectie en de Auditdienst van het ministerie van OCW1 naar 
de naleving van de 850 urennorm in het studiejaar 2005/2006 is gebleken dat niet alle instellingen bij 
elke opleiding de urennorm naleven. Ondanks het feit dat het gemiddelde aantal onderwijsuren per 
leerjaar over alle onderzochte opleidingen boven de ondergrens van 850 uur ligt, voldoet 28% van de 
opleidingen niet elk leerjaar aan de norm. Van de opleidingen die niet aan de norm voldoen, zit het 
leeuwendeel al bij de planning/programmering onder de ondergrens. Het aantal leerjaren met een 
tekort bedroeg ongeveer 10% van het totaal aantal leerjaren van de onderzochte opleidingen. 
 

                                                             
1 Het rapport is te downloaden van de site van de inspectie, www.onderwijsinspectie.nl . 
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Dit vind ik een ongunstige uitkomst van het onderzoek. Deelnemers aan het middelbaar 
beroepsonderwijs mogen immers niet tekort worden gedaan. Ik vertrouw erop dat u dit standpunt met 
mij deelt. Instellingen hebben eerdere tekortkomingen (in studiejaren 2004/2005 en eerder) steeds 
hersteld. Nu komt het erop aan dat instellingen uit eigen beweging waarborgen dat het 
onderwijsprogramma bij elk leerjaar voldoende begeleide onderwijstijd omvat. 
 
Desalniettemin zijn de uitkomsten van het bovengenoemde onderzoek voor mij reden om aanvullende 
maatregelen te nemen om de naleving van de 850 urennorm te bevorderen en te controleren:  
• In aanvulling op eerdere brieven2 wil ik met deze brief uw verantwoordelijkheid nog eens 

benadrukken ten aanzien van de naleving van 850 urennorm. Ter verduidelijking schets ik de 
operationele definitie van de urennorm en het belang van de norm. Die verantwoordelijkheid 
betreft in het bijzonder de programmering, de realisatie, de registratie, de interne bewaking, 
eventuele herstel-/inhaalacties en de verantwoording van onderwijsuren.  

• Voorts wijs ik er op dat de inspectie prioriteit geeft aan het toezicht op de naleving van de 850 
urennorm (zie onderstaande paragraaf 2.1) en dat de instellingsaccountant verscherpte controle 
zal uitvoeren (zie onderstaande paragraaf 2.2). 

• Tot slot wijs ik op te treffen sancties/maatregelen in geval van niet-naleving in het studiejaar 
2006/2007. (Zie onderstaande paragraaf 2.3.) Niet-naleving van de urennorm is dus niet zonder 
gevolgen. 

 
In de bijlage bij deze brief vindt u mijn brief aan de Tweede Kamer over de onderwijstijdproblematiek 
in het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs.  
 
Tevens wijs ik er op dat instellingen desgewenst gebruik kunnen maken van externe ondersteuning om 
de 850 urennorm na te leven. Daarbij kunt u handreikingen, ervaringen en goede voorbeelden van 
andere instellingen gebruiken.  
De MBO Raad en Paepon spelen een belangrijke rol in de communicatie over dit onderwerp en zullen 
waar mogelijk en gewenst de beoogde ontwikkeling faciliteren. Het procesmanagement herontwerp 
mbo ondersteunt experimentele competentiegerichte opleidingen en besteedt hierbij in het bijzonder 
aandacht aan de registratie en verantwoording van onderwijstijd.  
 
1. De verantwoordelijkheid van instellingen voor onderwijstijd, met toelichting op de 850 

urennorm 
 
1.1 Wat houdt de 850 urennorm in? 
 
Elke opleiding (dan wel opleidingstraject van een opleiding) die een instelling aanbiedt in de voltijd 
beroepsopleidende leerweg (BOL) moet per studiejaar voldoen aan de 850 urennorm. Dit betekent dat 
de opleiding per studiejaar tenminste een omvang van 850 onderwijsuren moet hebben, die worden 

                                                             
2    Recente brieven dit jaar zijn: brief Onderwijstijd d.d. 4 juli 2006 kenmerk BVE/Stelsel/28249, brief 
Geïntegreerd themaonderzoek d.d. 3 mei 2006 kenmerk BVE/Stelsel/2006/18890 en de brief aan de Bve Raad d.d. 
23 maart 2006 kenmerk BVE/Stelsel/2006/12770. 
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besteed aan begeleide onderwijsactiviteiten overeenkomstig de onderwijs- en examenregeling (OER) 
van de desbetreffende opleiding. De urennorm betreft klokuren. 
De urennorm geldt zowel voor de programmering op papier als de realisatie in de onderwijspraktijk. De 
urennorm geeft de ondergrens aan van de minimaal te plannen/programmeren en te realiseren 
onderwijsuren. De urennorm geldt voor bestaande eindtermengerichte opleiding en voor 
experimentele competentiegerichte opleiding. 
 
De urennorm heeft verschillende functies. De naleving van de 850 urennorm voor voltijdopleidingen is 
een kwaliteitsaspect en een bekostigingsvoorwaarde. Tevens is de naleving van de 850 urennorm een 
medebepalend element voor de hoogte van de bekostiging, voor de aanspraak van deelnemers op 
studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten en voor het verschuldigd zijn van lesgeld in plaats 
van cursusgeld. 
 
1.2 Wat wordt van instellingen verwacht? 
 
Van instellingen wordt verwacht dat ze opleidingen zodanig studeerbaar inrichten en uitvoeren dat 
deelnemers de kwalificaties kunnen behalen waar zij naar streven. De instelling is verantwoordelijk 
voor de wijze waarop het primaire proces wordt vormgegeven. Wat de onderwijstijd betreft moeten 
instellingen voldoen aan de wettelijke norm, te weten de 850 urennorm voor voltijd BOL-opleidingen. 
De urennorm betreft enerzijds de geplande onderwijsuren en anderzijds de daadwerkelijk 
gerealiseerde onderwijsuren. Verder wordt van een instelling verwacht dat die de geplande en 
gerealiseerde onderwijsuren – voor elk leerjaar van elk opleidingstraject van elke voltijd BOL-opleiding 
–  adequaat registreert, bewaakt, waar nodig bijstuurt en zich hierover verantwoordt. 
 
• Planning onderwijsuren 
De instelling kan opleidingen op verschillende manieren inrichten. Ook kan de instelling per opleiding 
meerdere, verschillenden opleidingstrajecten inrichten. De instelling moet in de OER vastleggen welke 
opleidingstrajecten van een opleiding aan de WSF-norm voldoen. De instelling bepaalt dus zelf welke 
opleidingstrajecten tenminste 850 uur op jaarbasis omvatten en legt dat vast in de OER. Verder spreekt 
de instelling met de afzonderlijke deelnemer het daadwerkelijke aantal onderwijsuren af en legt dat 
vast in de onderwijsovereenkomst. De instelling moet de opleiding (c.q. het opleidingstraject) ook zo 
inrichten dat zowel aan de ondergrens van 850 onderwijsuren als aan het afgesproken aantal 
onderwijsuren wordt voldaan. Een realistische planning gaat uit van de minimum urennorm en houdt 
rekening met voorzienbare uitval van onderwijstijd. In het bijzonder vraag ik hierbij uw aandacht voor 
de perioden aan het begin en einde van een studiejaar. De programmering van de onderwijsactiviteiten 
legt de instelling vast in de OER. Ook de programmering van de onderwijsuren legt de instelling vast in 
een planningsdocument (zoals bijvoorbeeld een rooster, studieplan, jaarplanning).  
 
• Realisatie onderwijsuren 
Uiteraard moet een instelling de geprogrammeerde onderwijsactiviteiten c.q. -uren ook daadwerkelijk 
realiseren. Ze hoort de realisatie zodanig te registreren en te bewaken dat ze tijdig tijdig bijstuurt als 
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de realisatie achter blijft bij de geplande onderwijsuren of het aantal gerealiseerde onderwijsuren 
onder de vereiste ondergrens van 850 uur dreigt te komen. 
 
• Verantwoording 
Het is aan de instelling om te bewijzen dat zij heeft voldaan aan de urennorm. De instelling moet zich 
zó verantwoorden dat daarop toezicht mogelijk is. Het gaat dan om intern toezicht,  om externe 
controle door de instellingsaccountant (op het punt van de geplande onderwijstijd)  en om toezicht door 
de inspectie en de Auditdienst (zowel op het punt van de geplande als gerealiseerde onderwijstijd). De 
verantwoording en registratie bevatten in elk geval het antwoord op de volgende vragen: Voldoet de 
geplande onderwijstijd aan de 850 urennorm? Voldoet de realisatie aan de 850 urennorm?  
De registratie hoort ook zicht te geven op: Wijkt de realisatie af van de planning? En zo ja, zijn dan de 
herstel-/inhaalacties afdoende zodat alsnog aan de norm is voldaan? 
 
• Overmacht 
Als een instelling voor een opleiding de 850 urennorm niet haalt, dan valt dat alleen te rechtvaardigen 
als zij kan aantonen dat dit onvermijdelijk was en haar niet kan worden verweten. Alleen als sprake is 
van onvoorzienbare omstandigheden kan hierin een rechtvaardigingsgrond schuilen. En dan nog moet 
de instelling zich inspannen met herstel- en inhaalacties om toch aan de norm te voldoen. De instelling 
moet dus tegenover de inspectie en Auditdienst, maar ook intern ten opzichte van bijvoorbeeld de Raad 
van Toezicht en deelnemers, op een overtuigende manier kunnen aantonen dat zij alles heeft gedaan 
om de geprogrammeerde onderwijstijd te realiseren. Als ze daarin door overmacht niet is geslaagd, 
moet zij ook dat aantonen.  
 
Hierbij wil ik benadrukken dat de urennorm de vereiste ondergrens aangeeft. Instellingen verzorgen 
per leerjaar vaak een veel hoger aantal onderwijsuren om een studeerbare opleiding te realiseren, 
zoals ook blijkt uit het bovengenoemde onderzoek in paragraaf 3.1.3. Hoe ruimer de onderwijstijd 
geprogrammeerd wordt, hoe groter de marge is om ook bij onvoorziene omstandigheden aan de norm 
te kunnen voldoen. Anders geformuleerd: hoe ‘scherper gevaren’ wordt rond de norm, hoe groter het 
risico om ‘er onder te duiken’. 
 
1.3 Wat telt mee voor de berekening van het aantal onderwijsuren? 
 
De criteria voor het meetellen van uren voor onderwijsactiviteiten ter voldoening aan de 850 
urennorm zijn: 
1) De programmering van de onderwijsactiviteiten is verantwoord in de onderwijs- en 

examenregeling (OER) en de programmering van de onderwijsuren is vastgelegd in een 
planningsdocument (zoals bijvoorbeeld een rooster, studieplan of jaarplan).  

2) De onderwijsactiviteiten zijn gericht op het bereiken van de eindtermen van de bestaande 
eindtermgerichte opleidingen dan wel op het bereiken van de competenties van de experimentele 
competentiegerichte opleidingen. 
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3) De onderwijsactiviteiten worden onder verantwoordelijkheid, regie en toezicht van de instelling 
uitgevoerd. De uitvoering vindt plaats onder verantwoordelijkheid3 van onderwijspersoneel dat op 
grond van de wet met die werkzaamheden mag worden belast.  

De realisatie van het aantal onderwijsuren moet de instelling kunnen verantwoorden, anders telt het 
aantal niet mee.  
 
Onderwijsactiviteiten, mits ze voldoen aan alle drie de bovengenoemde criteria, waarvan de uren 
meegerekend kunnen worden, zijn bijvoorbeeld: 
• ingeroosterde lessen; 
• beroepspraktijkvorming (inclusief stage)4; 
• activiteiten na 18.00 uur;  
• activiteiten in een Open Leercentrum (OLC) of mediatheek;  
• binnen- en buitenschoolse praktijksimulatie;  
• individuele begeleiding; 
• studiebegeleiding; 
• toets- en examenactiviteiten; 
• voorbereidende en ondersteunende activiteiten (VOA), voor zover deze zijn opgenomen in het 

onderwijsprogramma van een opleidingstraject (bijvoorbeeld een traject voor ongediplomeerde 
instromers) en de deelnemers zijn ingeschreven in de opleiding waarbinnen het opleidingstraject 
valt; 

• activiteiten buiten de instelling zoals bijvoorbeeld excursies en werkbezoeken; 
• ICT-toepassingen voor buitenschools onderwijs; 
• activiteiten in de vorm van individuele of groepsopdrachten in het kader van een opleiding en 

waarvan de begeleidings-  en voortgangsregistratie inzichtelijk is (de instelling kan de voortgang 
van de individuele deelnemers met behulp van een voortgangsregistratiesysteem volgen en 
inzichtelijk maken), uitgevoerd in de instelling of indien noodzakelijk buiten de instelling; 

• inloop mentor- of begeleidingsuren. 
Een limitatieve opsomming van onderwijsactiviteiten die mee mogen tellen voor het voldoen aan de 
urennorm is niet mogelijk. Dat is ook niet wenselijk, omdat het een ongewenste belemmering zou 
kunnen vormen voor nieuwe onderwijsvormen.   
 
Wellicht ten overvloede wijs ik op het volgende. De bewijslast ligt bij de instelling. Kan de instelling niet 
aantonen dat een activiteit aan de bovengenoemde drie criteria voldoet, dan tellen de uren die 
daarmee gemoeid zijn niet mee bij de berekening van de het aantal onderwijsuren ter voldoening aan 
de urennorm. Dat geldt ook als de instelling niet kan aantonen dat geplande onderwijsuren zijn 
gerealiseerd. Dat vereist natuurlijk dat de instelling een adequate registratie uitvoert.  
 

                                                             
3   Dat betekent dat er sprake is van begeleiding (dat kan ook via de computer) of aanwezigheid van 
onderwijspersoneel. 
4   Bij beroepspraktijkvorming geldt dat het aantal hieraan bestede uren (die meetellen ter voldoening aan de 850 
urennorm) voor een BOL-opleiding tenminste 20% en minder dan 60% van de totale studieduur van de opleiding 
bedragen en voor een BBL-opleiding 60% of meer. (artikel 7.2.2 WEB) 
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De onderwijsuren van onderwijsactiviteiten die worden uitgevoerd voor álle in het opleidingstraject 
ingeschreven deelnemers, tellen volledig mee. Maar de onderwijsuren van de categorie 
onderwijsactiviteiten die niet voor alle deelnemers worden uitgevoerd die in het opleidingstraject zijn 
ingeschreven (zoals bijvoorbeeld individuele begeleiding, inloop mentor- en begeleidinguren) tellen 
naar rato mee. Naar rato wil zeggen naar de mate waarin ingeschreven deelnemers hier daadwerkelijk 
aan deelnemen. Dat laat onverlet dat voor alle deelnemers het onderwijsprogramma ten minste 850 
onderwijsuren moet bestrijken. De instelling moet dus ook voor de deelnemers die niet aan de 
onderscheiden onderwijsactiviteiten uit deze categorie deelnemen, zodanig onderwijsactiviteiten 
aanbieden dat aan de urennorm wordt voldaan.  
Voor deze laatstgenoemde categorie onderwijsactiviteiten is des te meer van belang dat de registratie 
inzichtelijk is: de instelling kan de deelname en de voortgang van de individuele deelnemers met behulp 
van een registratiesysteem volgen en inzichtelijk maken. 
 
Activiteiten waarvan de uren niet meegerekend kunnen worden voor het voldoen aan de urennorm zijn 
bijvoorbeeld: 
• huiswerk; 
• niet op eindtermen gerichte activiteiten, zoals bijvoorbeeld recreatieve programma’s en 

voorbereidende en ondersteunende activiteiten (VOA) die niet in het onderwijsprogramma van het 
betreffende opleidingstraject van de opleiding zijn opgenomen. 

 
Met bovenstaande operationele aanduiding van de onderwijsnorm beoog ik recht te doen aan de 
behoeften aan maatwerk en moderne onderwijsvormen, zonder dat dit ten koste gaat van de 
waarborging van de kwaliteit van het onderwijs.  
 
 
2. Aanvullende maatregelen om de naleving van de 850 urennorm overal op orde te krijgen 
 
Doel van het onderzoek van de inspectie en de Auditdienst naar de naleving van de 850-urennorm in 
het studiejaar 2005/2006 was om in kort tijdsbestek de landelijke situatie in kaart te brengen. Dit was 
een bewuste keuze. Ik wilde in kort tijdsbestek een goed beeld krijgen van de aard, omvang en 
oorzaken van het niet naleven van de 850 urennorm, zodat ik – afhankelijk van de uitkomsten van het 
onderzoek – maatregelen zou kunnen nemen in het belang van alle huidige en toekomstige 
deelnemers.  
Consequentie van de onderzoeksopzet is dat op basis van de voorliggende bevindingen niet een sanctie 
aan individuele instellingen kan worden opgelegd. 
Onderstaand geef ik een nadere beschrijving van de aanvullende maatregelen. 
 
2.1 De inspectie geeft prioriteit aan het toezicht op de naleving van de 850 urennorm 
 
Regulier inspectietoezicht 
In het reguliere inspectietoezicht wordt met ingang van het studiejaar 2006/2007 prioriteit gelegd bij 
de controle op de naleving van de minimumeis voor onderwijstijd. De realisatie van voldoende 
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onderwijstijd zal nadrukkelijker onderdeel uitmaken van het reguliere kwaliteitsonderzoek, dat de 
inspectie periodiek bij de instelling uitvoert. De inspectie richt deze onderzoeken in op basis van 
risicoprofielen van instellingen, waarbij ook de eerdere bevindingen ten aanzien van de naleving van de 
850 urennorm worden betrokken. De inspectie legt haar bevindingen bij de instelling vast in een 
rapport en maakt dit openbaar. De inspectie meldt niet-naleving van de 850 urennorm aan de minister. 
Ik leg de instelling vervolgens een sanctie op (behoudens een situatie van aangetoonde overmacht).  
 
Extra onderzoek 
Behalve reguliere kwaliteitsonderzoeken voert de inspectie, samen met de Auditdienst, in het 
studiejaarjaar 2006/2007 ook onaangekondigd extra onderzoek uit. Het wordt een tweeledig 
onderzoek. 
• Ten eerste wordt in het najaar van 2006 een onderzoek uitgevoerd dat is beperkt tot controle of de 

programmering/planning voldoet aan de 850 urennorm (inclusief controle of sprake is van een 
realistische planning van onderwijstijd, waarbij de instelling rekening heeft gehouden met 
voorzienbare lesuitval c.q. onderwijsurenuitval) en of de instelling een deugdelijk 
registratiesysteem hanteert. (Dit onderzoek is nog niet expliciet gericht op de realisatie van de 
geplande onderwijsuren.) Het onderzoek wordt uitgevoerd bij een aselecte groep 
onderwijsinstellingen én  bij de groep instellingen met substantiële onderschrijding van de 850 
urennorm tijdens het voorafgaande studiejaar 2005/2006.  
Als de inspectie en Auditdienst tekortkomingen vaststellen, geeft de inspectie de instelling een 
herstelopdracht met een hersteltermijn van tien werkdagen. Wat de instelling in die tijd aan de 
situatie verbetert, telt mee bij de beoordeling. De inspectie en Auditdienst delen hun bevindingen 
mee aan de individuele instelling. Deze kan kennis nemen van het ontwerprapport en daarover 
overleggen met de inspectie. De inspectie en de Auditdienst beoordelen of zij geconstateerde 
tekorten in de programmering melden aan de minister.  
Het rapport zal uiterlijk januari 2007 gereed zijn. In dezelfde maand zal ik de Tweede Kamer 
informeren over de bevindingen.  

• Ten tweede wordt in de tweede helft van het studiejaar 2006/2007 een representatief onderzoek 
uitgevoerd naar zowel de geprogrammeerde als - in het bijzonder - de gerealiseerde onderwijstijd, 
en naar de registratie en verantwoording daarvan. Het onderzoek bestrijkt uiteraard alle soorten 
opleidingen (bestaande eindtermengerichte opleidingen, experimentele competentiegerichte 
opleidingen, opleidingen op alle niveaus (waaronder niveau 4 opleidingen), en binnen een opleiding 
alle leerjaarjaren (waaronder leerjaar 1). Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij drie groepen 
instellingen: een aselecte groep van instellingen, de groep instellingen met substantiële 
onderschrijding van de urennorm tijdens het voorafgaande studiejaar 2005/2006, en de groep 
instellingen die volgens het onderzoek in het najaar van 2006  een tekortschietende 
programmering hebben.  
Het onderzoek bij de instelling wordt na afloop van het onderwijsprogramma voor het studiejaar 
2006/2007 afgerond, zodat de inspectie en de Auditdienst de realisatie van de onderwijsuren over 
het hele studiejaar 2006/2007 kunnen beoordelen. De inspectie en Auditdienst rapporteren hun 
bevindingen aan de individuele instelling. Zij stellen de instelling in de gelegenheid tot hoor en 
wederhoor. Niet naleving van de 850 urennorm meldt de inspectie aan de minister. Op basis van de 
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melding zal ik de instelling vervolgens zo nodig een sanctie opleggen. 
Het overkoepelende rapport zal in september 2007 gereed zijn. Het rapport levert - op basis van de 
representatieve steekproef - het landelijke beeld van de naleving van de 850 urennorm in het 
studiejaar 2006/2007. Het rapport zal ook een lijst bevatten van de namen van de onderzochte 
instellingen waarbij niet naleving van de urennorm in het studiejaar 2006/2007 is geconstateerd. 
Het rapport en mijn beleidsreactie hierop stuur ik in oktober 2007 aan de Tweede Kamer. 

 
2.2 Verscherpte accountantscontrole 
 
Behalve prioriteit in het toezicht door de inspectie vindt er ook verscherpte controle plaats door de 
instellingsaccountants. De instellingsaccountant controleert de opgave van voltijd- en 
deeltijddeelnemers om de bekostigingsgegevens van de instelling vast te stellen. Behalve de toetsing 
van de OER (gericht op de vraag of de programmering aan de 850 urennorm voldoet), toetst de 
instellingsaccountant voortaan ook of sprake is van de een realistische planning/programmering aan de 
hand van planningsdocumenten als bijvoorbeeld lesroosters. De controle richt zich dus voortaan ook op 
de vraag of de instelling voldoende rekening heeft gehouden met voorzienbare lesuitval (c.q. 
onderwijsurenuitval) in de geplande onderwijstijd. Het controleprotocol voor de instellingsaccountants 
wordt hierop bijgesteld. Het cohort 2006/2007 wordt getoetst aan de hand van dit nieuwe 
controleprotocol. Als de programmering gezien de 850 urennorm onvoldoende is, dan corrigeert de 
accountant de desbetreffende deelnemers in de opgave van deelnemers voor de bekostiging. 
 
De door de instellingsaccountant uitgevoerde correcties hebben geen gevolgen voor de inschrijving van 
de desbetreffende deelnemers. De instelling moet de opleiding zo inrichten dat aan de 850 urennorm 
wordt voldaan. 
 
De controle van de instellingsaccountant heeft geen gevolgen voor de inschrijving van de 
desbetreffende deelnemers. Zoals in paragraaf 1.2 is aangegeven, wordt van de instelling gevraagd de 
opleiding (c.q. het opleidingstraject) zo in te richten dát wordt voldaan aan de 850 urennorm en aan de 
met de deelnemer in de onderwijsovereenkomst vastgelegde afspraak.  
 
Voor de operationalisering van de controle op een realistische planning van onderwijstijd zal een 
klankbordgroep met vertegenwoordigers van het onderwijsveld worden geraadpleegd. De inzichten 
kunnen door betrokkenen worden gebruikt voor de interne controle door de instelling en voor de 
externe controle door de instellingsaccountant, de inspectie en de Auditdienst. 
 
2.3 Sancties in geval van niet-naleving urennorm in het studiejaar 2006/2007 
 
Als een instelling de 850 urennorm in het studiejaar 2006/2007 niet naleeft, meldt de inspectie dit aan 
de minister.  
Mijn uitgangspunt is dat ik in geval van niet-naleving van de urennorm één of meer van de volgende 
sancties zal opleggen: 
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• terugvorderen van onrechtmatig verkregen bekostiging bij het ten onrechte meetellen van 
deelnemers als voltijddeelnemer; 

• inhouding van bekostiging omdat de instelling in strijd met de bekostigingsvoorwaarden heeft 
gehandeld; 

• geheel of gedeeltelijk opschorten van de bekostiging; 
• intrekken van de licentie voor een opleiding; 
• sancties op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) (artikel 2.6 en 9.9) en de Wet 

tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) (artikel 2.18 en 9.8). 
 
Studiefinanciering en consequenties voor deelnemers 
Op dit moment verbinden de WSF 2000 en de WTOS consequenties aan het niet voldoen aan de 850 
urennorm, dan zijn daar volgens de WSF 2000 en de WTOS consequenties aan verbonden. Alleen 
deelnemers die een voltijd BOL-opleiding volgen, hebben aanspraak op studiefinanciering. Als blijkt dat 
opleidingen in het studiejaar 2006/2007 ten onrechte is aangemerkt als voltijds, omdat de 850 
urennorm niet is nageleefd, gelden voor desbetreffende opleidingen de volgende maatregelen: 
1) Gedurende twee volledige studiejaren zal de opleiding niet gekenmerkt worden als een opleiding 

die aanspraak geeft op studiefinanciering c.q. tegemoetkoming in de schoolkosten.  
2) Deelnemers die de opleiding al volgen ontvangen - ondanks het feit dat de opleiding niet voldoet - 

nog studiefinanciering c.q. tegemoetkoming in de schoolkosten gedurende de wettelijke termijn, te 
weten tot het eind van het kalenderjaar 2008. 

3) Van rechtswege ontstaat er een vordering van de Informatie Beheer Groep (IBG) op de instelling 
ter grootte van de studiefinanciering c.q. tegemoetkoming in de schoolkosten die in het studiejaar 
2006/2007 aan de deelnemers van de desbetreffende opleiding als gift is verstrekt.  

 
Ik realiseer mij dat de consequenties van de huidige wetgeving nadelig kunnen zijn voor deelnemers. 
Om dit te voorkomen zal ik onderzoeken hoe de wetgeving kan worden aangepast om de directe 
koppeling tussen de 850 urennorm en het recht op studiefinanciering los te laten. Deze directe relatie 
leidt er namelijk onvermijdelijk toe dat het onvermijdelijk is dat de aanspraak van deelnemers op 
studiefinanciering in het geding is, als een instelling de 850 urennorm niet naleeft. In de toekomst wil 
ik de consequenties van tekortkomingen daar kunnen leggen waar deze tekortkomingen zijn 
veroorzaakt. Totdat een dergelijke wetswijziging is doorgevoerd, is het aan de instellingen om te 
voorkomen dat bovenstaande maatregelen genomen moeten worden. Voor die gevallen waarin 
onverhoopt WSF 2000/WTOS-consequenties aan de orde zijn en er voor de deelnemers geen redelijke 
alternatieven zijn om hun opleiding aan een andere instelling voort te zetten, kan de IBG (met 
gebruikmaking van de hardheidsclausule in de WSF 2000 c.q. de WTOS) voor zittende deelnemers de 
termijn verlengen waarin zij nog aanspraak kunnen maken op studiefinanciering en tegemoetkoming 
in de schoolkosten. Daarover zal ik met de IBG afspraken maken.  
 
Algemeen over sanctie-toepassing 
Per geval van niet-naleving in het studiejaar 2006/2007 wordt bepaald welke sanctie aan de orde is. De 
aard van de overtreding bepaalt de zwaarte van de maatregelen, met uitzondering van de 



 
blad 10/10 

 

 

bovenstaande eerste twee sancties in het kader van de WSF 2000 en de WTOS (van rechtswege worden 
deze twee bij elke overtreding geëffectueerd). 
 
 
3. Toekomstige ontwikkelingen 
 
Samen met alle betrokkenen in de bve-sector spannen we ons in om het beroepsonderwijs ‘bij de tijd’ 
te houden. De toenemende individualisering heeft ook zijn weerslag op het onderwijs. Steeds vaker 
verzorgen instellingen meer geïndividualiseerde, flexibele leertrajecten met meer gevarieerde 
onderwijsactiviteiten. Maatwerk kortom. Dat heeft uiteraard consequenties voor de registratie.  
De invoering van nieuwe opleidingen op basis van de nieuwe kwalificatieprofielen/-structuur levert 
instellingen meer ruimte en nieuwe mogelijkheden op om opleidingen doelmatig te programmeren, 
waarbij onderwijstijd en opleidingsduur goed in verhouding staan tot de zwaarte van de opleiding. 
 
We zullen steeds met een “open oog” naar de toekomst te werk gaan. De ontwikkelingen met 
betrekking tot innovaties in het onderwijs, de herziening van de wetgeving, de bekostiging en 
governance zal ik bezien op consequenties voor de hantering van de 850 urennorm.  
 
4. Tot slot 
 
De meeste voltijdopleidingen voldoen aan de 850 urennorm en veel leerjaren voldoen ruim aan de 
vereiste ondergrens. Ik hecht er aan dat te benadrukken. Maar het is natuurlijk zaak dat dit bij álle 
voltijdopleidingen het geval is. Gelukkig signaleert de inspectie ook dat instellingen eerdere 
tekortkomingen (in studiejaren 2004/2005 en eerder) steeds hebben hersteld. Graag reken ik er op dat 
het bevoegd gezag zorg draagt voor de benodigde sturing en verantwoording.  
 
 
Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 

17.00 uur telefonisch contact opnemen met het Informatiecentrum Beroepsonderwijs, 

Volwasseneneducatie en Hoger Onderwijs. U kunt dit informatiecentrum bereiken via het 

doorkiesnummer 079 - 323 26 66. Meer informatie kunt u vinden op www.mijncfi.nl. 

  
 
 
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,  De staatssecretaris van Onderwijs, 
mede namens de minister van Landbouw, Natuur   Cultuur en Wetenschap, 
en Voedselkwaliteit, 
 
 
 
Maria J.A. van der Hoeven      Bruno Bruins  
 


