
Toelichting datums  versie 1.1  

Uit vragen van opleiders blijkt dat het niet duidelijk is wat er bedoeld wordt met de verschillende 

datums In dit document vindt u een afzonderlijke toelichting op de datumvelden per onderdeel uit 

het stappenplan, met tevens een korte motivatie waarom het veld gevuld moet worden. 

Onderwijsaanbieder  

Oprichtingsdatum  

De datum waarop de onderwijsaanbieder is opgericht, dus vanaf wanneer deze opleider opleidingen 

aanbiedt. De oprichtingsdatum mag niet voor de datum van de erkenning liggen   

 
Waarom moet ik dit invullen?  
Dit hebben we nodig omdat we in RIO consistentie controles doen. Een aangeboden opleiding kan 
niet beginnen voordat de onderwijsaanbieder bestaat bijvoorbeeld. 
 

Onderwijslocatie  

Datum in bedrijf sinds  

De datum waarop de onderwijslocatie door het onderwijsbestuur in gebruik is genomen  

De datum in bedrijf mag niet voor de datum van de erkenning liggen   

 

Waarom moet ik dit invullen? 

Deze datum speelt alleen een rol bij de consistentiecontroles. Hij mag daarom niet voor het 

oprichten van de betreffende rechtspersoon liggen. 

 

Opleiding invoeren (particulier)  

Begindatum  

De datum waarop de opleiding is ontwikkeld en vastgesteld  

 

Waarom moet ik dit invullen? 

Deze datum speelt een rol in consistentiecontroles. Een aangeboden opleiding kan niet eerder 

beginnen dan dat de opleiding zelf is ontstaan.  

 

Aangeboden opleiding  

Eerste instroomdatum  

Het eerste moment waarop de opleiding gevolgd kan worden  

Optioneel veld waarmee deze informatie kan worden vastgelegd. 

 

Begindatum  

De datum waarop de opleiding is opgenomen in de catalogus van de onderwijsaanbieder  

 

Waarom moet ik dit invullen? 

Dit is een publicatiedatum. Door het onderscheid tussen deze begindatum en de eerste 

instroomdatum kan je een aangeboden opleiding opvoeren met een begindatum op 1 maart zodat 

deze zichtbaar wordt in de systemen, terwijl de eerste instroom pas is vanaf 1 augustus. 
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Cohort  

Begin aanmeldperiode  

De datum vanaf wanneer men zich kan aanmelden voor de opleiding bij de onderwijsaanbieder  

 

Waarom moet ik dit invullen? 

Dit is noodzakelijk voor afnemende partijen die het presenteren aan geïnteresseerden. Centraal 

aanmelden mbo, STAP-portaal, etc. Geïnteresseerden weten zo of ze nog deel kunnen nemen aan 

een bepaalde opleiding. 

 

Einde aanmeldperiode  

De datum tot wanneer men zich kan aanmelden  

 

Waarom moet ik dit invullen? 

Dit is noodzakelijk voor afnemende partijen die het presenteren aan geïnteresseerden. Centraal 

aanmelden mbo, STAP-portaal, etc. Geïnteresseerden weten zo of ze nog deel kunnen nemen aan 

een bepaalde opleiding. 

 

Instroommoment  

Het moment waarop de opleiding start bij de onderwijsaanbieder.  

 

Waarom moet ik dit invullen? 

Noodzakelijk voor afnemende partijen die het presenteren aan geïnteresseerden. Centraal 

aanmelden mbo, STAP-portaal, etc. Geïnteresseerden weten zo of ze nog deel kunnen nemen aan 

een bepaalde opleiding. 

 

Instroomperiode begin  

De datum vanaf wanneer men kan starten met de opleiding bij de onderwijsaanbieder. Denk 

bijvoorbeeld aan een online opleiding waaraan een deelnemer op ieder gewenst moment kan 

beginnen. 

 

Waarom moet ik dit invullen? 

Noodzakelijk voor afnemende partijen die het presenteren aan geïnteresseerden. Centraal 

aanmelden mbo, STAP-portaal, etc. Geïnteresseerden weten zo of ze nog deel kunnen nemen aan 

een bepaalde opleiding. 

 

Instroomperiode einde  

De datum tot wanneer men kan starten met de opleiding  

 

Waarom moet ik dit invullen? 

Noodzakelijk voor afnemende partijen die het presenteren aan geïnteresseerden. Centraal 

aanmelden mbo, STAP-portaal, etc. Geïnteresseerden weten zo of ze nog deel kunnen nemen aan 

een bepaalde opleiding. 
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Einddatum  

De datum waarop de opleiding eindigt. Dus dat het verzorgen van onderwijs aan deze 

klas/lichting/cohort door de opleider afgerond wordt. Dit staat los van het feit dat sommige 

deelnemers misschien eerder of later klaar kunnen zijn. 

 

Waarom moet ik dit invullen? 

De (geplande) einddatum is nodig om goed te kunnen laten zien hoe lang een opleiding duurt qua 

doorlooptijd. En noodzakelijk voor STAP omdat de uiterste aanleverdatum voor het bewijs van 

deelname gekoppeld is aan wanneer de opleiding afgelopen is. 


