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2. Overzicht klassen 

1.1. AangebodenOpleiding 

Definitie  

Een opleidingseenheid die door een onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaald vorm, al dan niet op 

een bepaalde onderwijslocatie. 

Toelichting 

"Al dan niet op een bepaalde onderwijslocatie" geeft ruimte voor online aangeboden opleidingen die geen 

onderwijslocatie kennen waar les wordt gegeven. 

Relatie(s): 

AangebodenOpleiding is van het soort Opleidingseenheid 

AangebodenOpleiding heeft aanmeldingscohort Aangebodenopleidingcohort 

AangebodenOpleiding wordt gegeven op Onderwijslocatie 

AangebodenOpleiding wordt aangeboden door Onderwijsaanbieder 

AangebodenOpleiding wordt gezamenlijk aangeboden met AangebodenOpleiding 

AangebodenOpleiding heeft kenmerk Opleidingskenmerk 

1.2. Aangebodenopleidingcohort 

Definitie  

De realisatie van een aangeboden opleiding met eigen startmoment, instroomperiode en aanmeldbeperkingen. 

1.3. BevoegdGezag 

Definitie  

De rechtspersoon waarop een keurmerk of erkenning als onderwijsverzorgende organisatie betrekking heeft. 

Toelichting 

Een keurmerk is bepaald door een bepaalde branche en wordt afgegeven door een brancheorganisatie. Een 

erkenning is wettelijk en wordt afgegeven door een overheidsorganisatie. Bevoegd gezag en onderwijsbestuur 

worden in de dagelijkse praktijk vaak door elkaar heen gebruikt en vallen ook doorgaans samen, maar binnen 

het Register Instellingen en Opleidingen betreft het echter twee verschillende klassen, een in de wereld van de 

onderwijsinrichting en een in de wereld van de onderwijserkenningen. 

1.4. Bezoekadres 

Definitie  

Een adres waar een organisatie de bedrijfsactiviteiten uitoefent, kantoor houdt e.d. 

1.5. Communicatiecontext 

Definitie  

Het onderwerp waarover contact kan worden opgenomen met een organisatorische eenheid.  

Toelichting 

Het gaat om het in zekere banen leiden van de communicatie met de buitenwereld. De onderwerpen zijn 

afgestemd met het onderwijsveld en met afnemende partijen. Sommige onderwerpen zijn voorbehouden aan 

specifieke externe partijen. 

Relatie(s): 

Communicatiecontext is via post te bereiken op Postadres 

Communicatiecontext is bereikbaar via de fax op Faxnummer 
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Communicatiecontext is om contact op te nemen met Contactpunt 

Communicatiecontext is bereikbaar op internet via Internetadres 

Communicatiecontext is via e-mail bereikbaar op EMailadres 

Communicatiecontext is telefonisch bereikbaar op Telefoonnummer 

Communicatiecontext is te bezoeken op Bezoekadres 

1.6. Contactpunt 

Definitie  

De kenmerken van de medewerker of afdeling waarmee contact kan worden opgenomen. 

1.7. EMailadres 

Definitie  

Elektronische post. 

1.8. Examenlicentie 
Is een specialisatie van Licentie 

Definitie  

De goedkeuring op grond van wet- en regelgeving om examens af te nemen. 

1.9. Faxnummer 

Definitie  

Een aansluiting op het geheel van telefonische aansluitingen specifiek voor uitwisseling tussen 

fotokopieerapparaten. 

1.10. Internetadres 

Definitie  

Een locatie op het ‘World Wide Web’ . 

Toelichting 

Zoals een website. 

1.11. Licentie 

Definitie  

De goedkeuring om onderwijs te geven of een examen af te nemen. 

Toelichting 

Er kunnen meerdere licenties op hetzelfde moment aanwezig zijn. 

 

Specialisaties van dit element zijn 

Examenlicentie 

Onderwijslicentie 

Relatie(s): 

Licentie geeft toestemming aan Onderwijsinstellingserkenning 

Licentie geeft toestemming voor Opleidingskenmerkerkenning 

Licentie geeft toestemming voor Opleidingserkenning 

1.12. Onderwijsaanbieder 
Is een specialisatie van OrganisatorischeEenheid 
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Definitie  

Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. 

Relatie(s): 

Onderwijsaanbieder behoort tot Onderwijsbestuur 

Onderwijsaanbieder maakt deel uit van Onderwijsaanbiedersgroep 

Onderwijsaanbieder wordt erkend als Onderwijsinstellingserkenning 

1.13. Onderwijsaanbiedersgroep 
Is een specialisatie van OrganisatorischeEenheid 

Definitie  

Een aantal onderwijsaanbieders die gezamenlijk naar buiten treden. 

Toelichting 

Vooral in het voortgezet onderwijs komt dit voor en het betreft dan vaak een scholengemeenschap die bestaat 

uit aparte maar onder dezelfde vlag opererende onderwijsaanbieders die opleidingen aanbieden op specifieke 

onderwijslocaties 

Relatie(s): 

Onderwijsaanbiedersgroep is onderdeel van Onderwijsbestuur 

1.14. Onderwijsbestuur 
Is een specialisatie van OrganisatorischeEenheid 

Definitie  

De rechtspersoon die formeel verantwoordelijk is voor het onderwijs dat door een onderwijsverzorgende 

organisatie wordt aangeboden. 

Toelichting 

Bevoegd gezag en onderwijsbestuur worden in de dagelijkse praktijk vaak door elkaar heen gebruikt en vallen 

ook doorgaans samen. In het middelbaar beroepsonderwijs is het gebruikelijk het onderwijsbestuur het 

bevoegd gezag te noemen. Binnen het Register Instellingen en Opleidingen betreft het echter twee 

verschillende klassen, een in de wereld van de onderwijsinrichting en een in de wereld van de 

onderwijserkenningen. 

Relatie(s): 

Onderwijsbestuur laat onderwijs verzorgen op Onderwijslocatiegebruik 

Onderwijsbestuur valt samen met BevoegdGezag 

1.15. Onderwijsinstellingserkenning 

Definitie  

Een erkenning van een organisatie voor het verzorgen van onderwijs door een erkennende instantie. 

Relatie(s): 

Onderwijsinstellingserkenning wordt afgegeven binnen context van BevoegdGezag 

1.16. Onderwijslicentie 
Is een specialisatie van Licentie 

Definitie  

De goedkeuring op grond van wet- en regelgeving om onderwijs in een bepaalde vorm te mogen verzorgen. 

Relatie(s): 

Onderwijslicentie geeft toestemming aan Vestigingserkenning 
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1.17. Onderwijslocatie 

Definitie  

Een punt op een geografische kaart waar onderwijs wordt aangeboden. 

Toelichting 

Onderwijslocaties komen overeen met de adressen zoals die in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

staan. 

1.18. Onderwijslocatiegebruik 

Definitie  

De locatie waar het onderwijs wordt gegeven. 

Relatie(s): 

Onderwijslocatiegebruik is op Onderwijslocatie 

Onderwijslocatiegebruik wordt erkend als Vestigingserkenning 

1.19. Opleiding 
Is een specialisatie van Opleidingseenheid 

Definitie  

Een samenhangend geheel van vakken, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het 

gebied van kennis, inzicht en vaardigheden. 

Toelichting 

Voorbeelden: 

Kwalificatie in het mbo 

Bachelor in het wo 

Profiel in het vo 

Relatie(s): 

Opleiding maakt deel uit van Opleidingsgroep 

1.20. Opleidingseenheid 

Definitie  

Een geheel van kennis, inzicht en vaardigheden. 

 

Specialisaties van dit element zijn 

Opleiding 

Opleidingsfase 

Opleidingsgroep 

Opleidingsonderdeel 

Relatie(s): 

Opleidingseenheid wordt erkend als Opleidingserkenning 

1.21. Opleidingserkenning 

Definitie  

Een erkenning door een overheidsorganisatie, een gemandateerde organisatie of een erkennende organisatie 

die een opleiding erkent. 

1.22. Opleidingsfase 
Is een specialisatie van Opleidingseenheid 
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Definitie  

Een onderscheidbaar geheel van kennis, inzicht en vaardigheden, dat onderdeel kan zijn van één of meer 

opleidingen, en welke niet diplomeerbaar is. 

Toelichting 

Bijvoorbeeld: Havo brugklas 

Relatie(s): 

Opleidingsfase is een fase binnen de Opleiding 

1.23. Opleidingsgroep 
Is een specialisatie van Opleidingseenheid 

Definitie  

Een groep van bij elkaar behorende opleidingen. 

1.24. Opleidingskenmerk 

Definitie  

De manier waarop een opleiding gegeven kan worden. 

Relatie(s): 

Opleidingskenmerk wordt erkend als Opleidingskenmerkerkenning 

Opleidingskenmerk wordt gebruikt voor Opleidingskenmerkgebruikscontext 

Opleidingskenmerk valt in categorie Opleidingskenmerkcategorie 

1.25. Opleidingskenmerkcategorie 

Definitie  

Een classificatie van onderscheidende eigenschappen van een opleiding. 

1.26. Opleidingskenmerkerkenning 

Definitie  

Een erkenning door een overheidsorganisatie of een gemandateerde organisatie die een opleidingskenmerk 

erkent. 

1.27. Opleidingskenmerkgebruikscontext 

Definitie  

De omgeving waarin een onderscheidende eigenschap van een opleiding wordt gebruikt. 

1.28. Opleidingsonderdeel 
Is een specialisatie van Opleidingseenheid 

Definitie  

Een onderscheidbaar geheel van kennis, inzicht en vaardigheden, dat onderdeel kan zijn van één of meer 

opleidingen. 

Toelichting 

Voor een opleidingsonderdeel kan een certificaat behaald worden. 

Relatie(s): 

Opleidingsonderdeel is onderdeel van Opleiding 
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1.29. OrganisatorischeEenheid 

Definitie  

Een groep mensen die een gezamenlijk doel nastreeft. 

 

Specialisaties van dit element zijn 

Onderwijsaanbieder 

Onderwijsaanbiedersgroep 

Onderwijsbestuur 

Relatie(s): 

OrganisatorischeEenheid is te bereiken voor Communicatiecontext 

1.30. Postadres 

Definitie  

Een adres waarop de post kan worden bezorgd. 

1.31. Telefoonnummer 

Definitie  

Een aansluiting op het geheel van telefonische aansluitingen 

1.32. Vestigingserkenning 

Definitie  

De toestemming om op een bepaalde locatie onderwijs te mogen verzorgen. 

Toelichting 

Een vestigingserkenning, wordt vaak als bekostigingseenheid (telling) gebruikt. 

Relatie(s): 

Vestigingserkenning wordt afgegeven binnen context van Onderwijsinstellingserkenning 


