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Betreft Diplomadatum BIG-opleidingen op einddatum opleiding 

 

Geachte mevrouw van den Broek, Beste Anneloes,  
 

Uw vragen aan vLOGO en de eerdere correspondentie tussen het directeurenoverleg van 

vLOGO en LPO zijn besproken in het directeurenoverleg van 24 november 2022 en de 

bestuursvergadering van 6 december 2022. Graag koppel ik de uitkomsten van de 

besprekingen aan u terug.  

De directeuren van de opleidingsinstituten hebben de bestaande procedures gedeeld en 

men kijkt waar het eigen proces verbeterd kan worden. Men herhaalt de reeds vorig jaar 

gemaakte afspraak dat de directeuren en de opleidingsinstituten die zij vertegen woor-

digen zich binnen de grenzen van de Onderwijs - en Examenregeling (OER) en de 

grenzen van de Examencommissie zo welwillend mogelijk opstellen . Er is landelijk 

variatie in de datum van het diploma (afronding opleiding , diploma-uitreiking). Er is 

consensus dat de datum waarop een opleiddeling voldoet aan de eindtermen van de 

opleiding de datum diploma zal worden. Het moment van de (feestelijke) uitreiking van 

het diploma wordt hiervan losgekoppeld. 

De directeuren zien de grondslag voor fraude tussen de docum enten ‘diploma’ en 
‘overeenkomst’ niet direct. De crux is de relatie tussen de leerarbeidsovereenkomst en 
de beschikbaarheidsbijdrage. Er is geen relatie tussen datum diploma en einddatum 

leerarbeidsovereenkomsten anders dan dat de leerarbeidsovereenkomst de opleideling 

de randvoorwaarden (zou moeten) bieden om in de contractduur de eindtermen van de 

opleiding te behalen. Alleen dan kan de diplomadatum gelijk zijn aan het einde van de 

leerarbeidsovereenkomst en het staken van de beschikbaarheidsbijdrage. Er zijn vele 

scenario’s te bedenken, waardoor deze data uiteen kunnen lopen.  

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, m et vriendelijke groet,   
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