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De verschillen in deze versie november 2022 ten opzichte van de laatst vastgestelde versie 

(december 2021) zijn: 

 

Algemeen  

1. Formulering van veel definities en sommige toelichtingen zijn tekstueel aangepast als gevolg 

van de stofkam die er doorheen is gehaald voor selectie van klassen ten behoeve van begrippen 

voor de ROSA. 

 

Alle modellen 

1. In de klasse AangebodenOpleiding is het attribuut code gewijzigd in formaat, is attribuut 

eigenInternationaleNaamEngels hernoemd naar eigennaamEngels en is er een attribuut 

omschrijving toegevoegd. 

2. De klassen BevoegdGezagErkenning is hernoemd naar BevoegdGezag en de definitie en de 

toelichting zijn herzien. 

3. De klasse Communicatiecontext, Onderwijsaanbiedersgroep en Onderwijslocatie hebben een 

toelichting gekregen. 

4. De definitie en de toelichting van de klasse Onderwijsbestuur zijn herzien. 

5. In de klasse Onderwijsaanbieder is het attribuut eigenOnderwijsaanbiedersleutel toegevoegd. 

6. De definitie van onderwijsinstellingserkenning en opleidingserkenning zijn herzien als gevolg 

van de komst van non-formeel onderwijs. 

7. In de klasse Opleidingseenheid wordt het attribuut code verwezen naar de OpleidingseenheidID. 

Een identificatie bestaande uit vier cijfers, de letter O en nog vier cijfers. 

 

Canoniek model hoger onderwijs  

1. In de klasse AangebodenHoOpleiding is attribuut eigenInternationaleNaamDuits hernoemd naar 

eigennaamDuits en zijn de waarden voor het attribuut voertaal uitgebreid. 

2. In de klasse AangebodenHoOpleidingsonderdeel zijn bij het attribuut voertaal de waarden 

uitgebreid. 

3. In de klasse Communicatiecontext zijn bij het attribuut contextHo de waarden FACTURATIE en 

RIO_BEHEER verwijderd. 

 

Canoniek model middelbaar beroepsonderwijs 

1. De klasse BevoegdGezag in Onderwijsinrichting WIE is vervangen door de klasse 

Onderwijsbestuur. 

2. In de klasse AangebodenMboOpleiding is bij het attribuut doorlopendeLeerlijnVmboMbo de 

waarde PRO_ENTREE verwijderd, was onterecht opgenomen en bij het attribuut voertaal zijn de 

waarden uitgebreid. 

3. In de klasse AangebodenMboOpleidingsonderdeel zijn bij het attribuut voertaal de waarden 

uitgebreid. 

4. In de klasse Communicatiecontext is bij het attribuut contextMbo de waarden 

CENTRAAL_AANMELDEN_MBO en BPV_BELEID verwijderd. 

 

Canoniek model voortgezet algemeen volwassenenonderwijs 

1. De klasse BevoegdGezag in de Onderwijsinrichting WIE is vervangen door de klasse 

Onderwijsbestuur. 

2. In de klasse Communicatiecontext is bij het attribuut contextVavo de waarde 

CENTRAAL_AANMELDEN_MBO verwijderd. 

 

Canoniek model voortgezet onderwijs 

1. In de klasse AangebodenVoOpleiding is bij het attribuut doorlopendeLeerlijnVmboMbo de 

waarde PRO_ENTREE verwijderd, was onterecht opgenomen. 
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2. In de klasse Opleidingskenmerk zijn bij het attribuut code een waardenlijst opgenomen met  

opleidingskenmerken die niet in andere waardenlijsten met specifieke opleidingskenmerken 

voorkomen. 

 

Canonieke model speciaal en voortgezet speciaal onderwijs 

1. In de klasse AangebodenBegeleiding heeft het attribuut expertise een waardenlijst gekregen. 

2. In de klasse AangebodenVsoOpleiding is het attribuut doorlopendeLeerlijnVmboMbo hernoemd 

naar doorlopendeLeerlijnVsoMbo en is de waarde PRO_ENTREE vervallen. 

 

Canonieke model basisonderwijs 

1. In de klasse AangebodenBegeleiding heeft het attribuut expertise een waardenlijst gekregen. 

2. De klassen Opleidingsgroep en BoGroep zijn verwijderd. 

 

Canonieke model non-formeel onderwijs 

1. Algemene klassen zijn toegevoegd aan het model zodat het zelfstandig model gelezen kan 

worden. 

2. De klasse AangebodenParticuliereOpleiding is hernoemd naar AangebodenNfoOpleiding  

3. De klasse AangebodenParticuliereOpleidingCohort is hernoemd naar 

AangebodenNfoOpleidingCohort. 

4. In de klasse Communicatiecontext is het attribuut contextPCL vervangen door contextNfo. 

5. De klasse ParticuliereOpleidinglicentie is hernoemd naar NfoOnderwijslicentie  

6. De klasse ParticuliereOpleiding is hernoemd naar NfoOpleiding, bij het attribuut 

waardedocumentsoort is de waarde VAKBEKWAAMHEIDSBEWIJS toegevoegd. 

7. De klasse ParticuliereOpleidingerkenning is hernoemd naar NfoOpleidingerkenning. 

8. De klasse Prijs is toegevoegd. 

 

 


