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Thema 8 Buitenlandse deelnemers en onderwijs in het buitenland. 
Verschillende instellingen hebben vragen gesteld over de toelaatbaarheid en het kunnen meetellen voor 
bekostiging van buitenlandse deelnemers en het kunnen verzorgen van onderwijs in het buitenland. 
 
Voorbeelden hiervan zijn: 

Een groep Spaanse deelnemers doet een BBL-opleiding; zij doen de BPV in een bedrijf in Spanje en het 
theoriegedeelte in Nederland, in één blok van 10 dagen; 

Een groep deelnemers uit een voormalig oostblokland volgt een BBL-opleiding; theorie wordt in hun 
eigen land gegeven en de BPV geschiedt ook in dat land in een vestiging van een Nederlands bedrijf. 
 
Antwoord 
Allereerst wordt ingegaan op het aspect ‘buitenland’. Uitgangspunten zijn: 
 
1. alleen onderwijs dat daadwerkelijk in Nederland verzorgd wordt komt voor bekostiging in aanmerking. 
De WEB heeft immers territoriale werking en is in het buitenland niet van toepassing, het overheidstoezicht 
is beperkt tot Nederland en de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid strekt zich niet uit tot 
onderwijs in het buitenland. 
 
2. buitenlandse deelnemers mogen worden ingeschreven – en worden meegeteld voor de bekostiging – 
als zij, kort gezegd, hier ‘rechtmatig verblijven’ (zie artikel 8.1.1 van de WEB). Volledigheidshalve wordt 
aangetekend dat ook deelnemers uit grenslanden in Nederland het onderwijs mogen volgen. 
 
Een instelling mag dus alleen in Nederland onderwijs aanbieden en verzorgen. Onderwijs dat wordt 
verzorgd op locaties buiten de grenzen wordt niet bekostigd. Betekent dit nu ook dat een stage 
(beroepspraktijkvorming) in het buitenland niet meer is toegestaan? Nee, dat is niet het geval.  
 
Een stage in het buitenland mag natuurlijk; het is juist gewenst dat dat kan. Maar dat mag er niet toe leiden 
dat het onderwijs, met inbegrip van de beroepspraktijkvorming, niet meer overwegend in Nederland wordt 
verzorgd. Voor de goede orde: ook onderwijs verzorgd op de Antillen komt niet voor bekostiging in 
aanmerking. 
 
Het eerste uitgangspunt geldt ook voor buitenlandse deelnemers. Alleen indien zij overwegend in 
Nederland het onderwijs (met inbegrip van de BPV) volgen, mogen zij worden ingeschreven en voor 

                                                           
1 Dit t document is slechts een klein deel van de gehele Notitie Helderheid in de bekostiging van het 
beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie uit 2004. De gehele notitie vindt u op de volgende webpagina: 
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bekostiging meetellen. Uiteraard alleen indien ook aan de overige wettelijke voorwaarden is/wordt voldaan, 
zoals het rechtmatige verblijf. 
 
Voorts geldt in alle gevallen dat de examinering geheel in Nederland dient te geschieden. 


