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Klasse Definitie Relaties 
AangebodenOpleiding Het aanbieden van lessen en/of 

examens voor een opleiding door 
een onderwijsinstelling  

Een Aanmelding is voor exact een AangebodenOpleiding 
Een AangebodenOpleiding heeft nul of meer Aanmeldingen 
 
Een Regelgeving beschrijft nul of meer AangebodenOpleidingen 
Een AangebodenOpleiding wordt beschreven door nul of een Regelgeving 
 
Een Opleidingresultaat is van exact een AangebodenOpleiding 
Een AangebodenOpleiding leidt op voor nul of meer Opleidingresultaten 
 
Een Examen hoort bij exact een AangebodenOpleiding 
Een AangebodenOpleiding kent nul of meer Examens 
 
Een AangebodenOpleiding bestaat uit exact een Opleiding 
Een Opleiding komt voor in nul of meer AangebodenOpleidingen 
 
Een Ministerie erkent nul of meer AangebodenOpleidingen 
Een AangebodenOpleiding wordt erkend door exact een Ministerie 
 
Een Onderwijsdeelname is verbonden aan exact een AangebodenOpleiding 
Een AangebodenOpleiding heeft nul of meer Onderwijsdeelnames 
 
Een AangebodenOpleiding is van exact een Onderwijsinstelling 
Een Onderwijsinstelling doet nul of meer AangebodenOpleidingen 
 
 

Aanmelding Vastlegging van intentie om aan 
een aangeboden opleiding deel te 
nemen. 

Een Aanmelding wordt gedaan door exact een Mens 
Een Mens doet nul of meer Aanmeldingen 
 
Een Aanmelding is voor exact een AangebodenOpleiding 
Een AangebodenOpleiding heeft nul of meer Aanmeldingen 
 
 

Arbeidsrelatie Overeenkomst om arbeid te 
verrichten 

Een Arbeidsrelatie is van exact een Mens 
Een Mens heeft nul of meer Arbeidsrelaties 
 
Een Arbeidsrelatie is ten dienste van exact een Persoon 
Een Persoon heeft nul of meer Arbeidsrelaties 
 
Een Arbeidsrelatie wordt uitgevoerd bij nul of meer Onderwijsinstellingen 
Een Onderwijsinstelling heeft nul of meer Arbeidsrelaties 
 
 



Bestuur Vormt het bevoegd gezag voor 
onderwijsinstellingen 

Een Bestuur is een specialisatie van een Rechtspersoon 
Een Rechtspersoon is een generalisatie van een Bestuur 
 
Een Bestuur houdt in stand nul of meer Onderwijsinstellingen 
Een Onderwijsinstelling wordt in stand gehouden door exact een Bestuur 
 
 

Examen Onderzoek naar de kennis of 
kundigheden van iemand door 
ondervraging. 

Een Examen wordt afgelegd door exact een Mens 
Een Mens doet nul of meer Examens 
 
Een Examen wordt afgelegd in exact een Vak 
Een Vak heeft nul of meer Examens 
 
Een Examen leidt tot exact een Vakresultaat 
Een Vakresultaat is afkomstig van exact een Examen 
 
Een Examen hoort bij exact een AangebodenOpleiding 
Een AangebodenOpleiding kent nul of meer Examens 
 
 

Financiering Vergoeding onder voorwaarden 
voor personen binnen het 
onderwijs. 

Een Ministerie betaalt nul of meer Financieringen 
Een Financiering wordt betaald door exact een Ministerie 
 
Een Financiering is gebaseerd op nul of meer Opleidingresultaten 
Een Opleidingresultaat vormt de grondslag voor nul of meer Financieringen 
 
Een Financiering is gebaseerd op nul of meer Onderwijsdeelnames 
Een Onderwijsdeelname vormt de grondslag voor nul of meer Financieringen 
 
Een Regelgeving beschrijft nul of meer Financieringen 
Een Financiering wordt beschreven door exact een Regelgeving 
 
Een Financiering is bestemd voor exact een Persoon 
Een Persoon ontvangt nul of meer Financieringen 
 
 

Mens Een natuurlijk persoon Een Arbeidsrelatie is van exact een Mens 
Een Mens heeft nul of meer Arbeidsrelaties 
 
Een Aanmelding wordt gedaan door exact een Mens 
Een Mens doet nul of meer Aanmeldingen 
 
Een Examen wordt afgelegd door exact een Mens 



Een Mens doet nul of meer Examens 
 
Een Mens is een specialisatie van een Persoon 
Een Persoon is een generalisatie van een Mens 
 
Een Onderwijsdeelname is van exact een Mens 
Een Mens heeft nul of meer Onderwijsdeelnames 
 
Een Opleidingresultaat wordt behaald door exact een Mens 
Een Mens heeft nul of meer Opleidingresultaten 
 
 

Ministerie Een departement dat 
verantwoordelijk is voor onderwijs 

Een Ministerie betaalt nul of meer Financieringen 
Een Financiering wordt betaald door exact een Ministerie 
 
Een Ministerie erkent nul of meer Opleidingen 
Een Opleiding wordt erkend door exact een Ministerie 
 
Een Ministerie is een specialisatie van een Rechtspersoon 
Een Rechtspersoon is een generalisatie van een Ministerie 
 
Een Ministerie erkent nul of meer Onderwijsinstellingen 
Een Onderwijsinstelling wordt erkend door exact een Ministerie 
 
Een Ministerie erkent nul of meer AangebodenOpleidingen 
Een AangebodenOpleiding wordt erkend door exact een Ministerie 
 
 

Onderwijsdeelname De afspraak dat een mens een 
opleiding van een 
onderwijsinstelling volgt 

Een Financiering is gebaseerd op nul of meer Onderwijsdeelnames 
Een Onderwijsdeelname vormt de grondslag voor nul of meer Financieringen 
 
Een Onderwijsdeelname is van exact een Mens 
Een Mens heeft nul of meer Onderwijsdeelnames 
 
Een Onderwijsdeelname vindt plaats op nul of een Onderwijslocatie 
Een Onderwijslocatie biedt plaats aan nul of meer Onderwijsdeelnames 
 
Een Onderwijsdeelname is verbonden aan exact een AangebodenOpleiding 
Een AangebodenOpleiding heeft nul of meer Onderwijsdeelnames 
 
 

Onderwijsinstelling Een organisatie die betrokken is Een Onderwijsinstelling heeft nul of meer Onderwijslocaties 



bij het onderwijs. Een Onderwijslocatie hoort bij exact een Onderwijsinstelling 
 
Een Bestuur houdt in stand nul of meer Onderwijsinstellingen 
Een Onderwijsinstelling wordt in stand gehouden door exact een Bestuur 
 
Een Ministerie erkent nul of meer Onderwijsinstellingen 
Een Onderwijsinstelling wordt erkend door exact een Ministerie 
 
Een Arbeidsrelatie wordt uitgevoerd bij nul of meer Onderwijsinstellingen 
Een Onderwijsinstelling heeft nul of meer Arbeidsrelaties 
 
Een Regelgeving beschrijft nul of meer Onderwijsinstellingen 
Een Onderwijsinstelling wordt beschreven door nul of een Regelgeving 
 
Een AangebodenOpleiding is van exact een Onderwijsinstelling 
Een Onderwijsinstelling doet nul of meer AangebodenOpleidingen 
 
 

Onderwijslocatie Een locatie waar een 
onderwijsinstelling opleiding(en) 
verzorgt. 

Een Onderwijsinstelling heeft nul of meer Onderwijslocaties 
Een Onderwijslocatie hoort bij exact een Onderwijsinstelling 
 
Een Onderwijslocatie maakt gebruik van exact een Vestiging 
Een Vestiging wordt gebruikt door nul of meer Onderwijslocaties 
 
Een Onderwijsdeelname vindt plaats op nul of een Onderwijslocatie 
Een Onderwijslocatie biedt plaats aan nul of meer Onderwijsdeelnames 
 
 

Opleiding Een samenhangend geheel van 
vakken, gericht op de 
verwezenlijking van 
welomschreven doelstellingen op 
het gebied van kennis, inzicht en 
vaardigheden 

Een Regelgeving beschrijft nul of meer Opleidingen 
Een Opleiding wordt beschreven door nul of een Regelgeving 
 
Een Ministerie erkent nul of meer Opleidingen 
Een Opleiding wordt erkend door exact een Ministerie 
 
Een AangebodenOpleiding bestaat uit exact een Opleiding 
Een Opleiding komt voor in nul of meer AangebodenOpleidingen 
 
Een Opleiding bestaat uit nul of meer Vakken 
Een Vak hoort bij een of meer Opleidingen 
 
 

Opleidingresultaat Het eindresultaat van een 
opleiding die is gevolgd door een 

Een Financiering is gebaseerd op nul of meer Opleidingresultaten 
Een Opleidingresultaat vormt de grondslag voor nul of meer Financieringen 



mens bij een onderwijsinstelling  
Een Opleidingresultaat is van exact een AangebodenOpleiding 
Een AangebodenOpleiding leidt op voor nul of meer Opleidingresultaten 
 
Een Opleidingresultaat wordt behaald door exact een Mens 
Een Mens heeft nul of meer Opleidingresultaten 
 
Een Opleidingresultaat bestaat uit nul of meer Vakresultaten 
Een Vakresultaat is onderdeel van exact een Opleidingresultaat 
 
 

Persoon Een persoon is een drager van 
rechten en plichten 

Een Arbeidsrelatie is ten dienste van exact een Persoon 
Een Persoon heeft nul of meer Arbeidsrelaties 
 
Een Mens is een specialisatie van een Persoon 
Een Persoon is een generalisatie van een Mens 
 
Een Rechtspersoon is een specialisatie van een Persoon 
Een Persoon is een generalisatie van een Rechtspersoon 
 
Een Financiering is bestemd voor exact een Persoon 
Een Persoon ontvangt nul of meer Financieringen 
 
 

Rechtspersoon Alles buiten de mens wat 
onderwerp van rechten kan zijn, 
bv. staat, vereniging (niet 
natuurlijke persoon). 

Een Bestuur is een specialisatie van een Rechtspersoon 
Een Rechtspersoon is een generalisatie van een Bestuur 
 
Een Rechtspersoon heeft nul of meer Vestigingen 
Een Vestiging is van exact een Rechtspersoon 
 
Een Ministerie is een specialisatie van een Rechtspersoon 
Een Rechtspersoon is een generalisatie van een Ministerie 
 
Een Rechtspersoon is een specialisatie van een Persoon 
Een Persoon is een generalisatie van een Rechtspersoon 
 
 

Regelgeving Het stelsel van regels waaraan 
men zich binnen het onderwijs 
dient te houden 

Een Regelgeving beschrijft nul of meer Financieringen 
Een Financiering wordt beschreven door exact een Regelgeving 
 
Een Regelgeving beschrijft nul of meer AangebodenOpleidingen 
Een AangebodenOpleiding wordt beschreven door nul of een Regelgeving 



 
Een Regelgeving beschrijft nul of meer Opleidingen 
Een Opleiding wordt beschreven door nul of een Regelgeving 
 
Een Regelgeving beschrijft nul of meer Onderwijsinstellingen 
Een Onderwijsinstelling wordt beschreven door nul of een Regelgeving 
 
 

Vak Een afgerond geheel van leerstof Een Vakresultaat is van exact een Vak 
Een Vak heeft nul of meer Vakresultaten 
 
Een Examen wordt afgelegd in exact een Vak 
Een Vak heeft nul of meer Examens 
 
Een Opleiding bestaat uit nul of meer Vakken 
Een Vak hoort bij een of meer Opleidingen 
 
 

Vakresultaat Het eindresultaat van het volgen 
van een vak 

Een Vakresultaat is van exact een Vak 
Een Vak heeft nul of meer Vakresultaten 
 
Een Examen leidt tot exact een Vakresultaat 
Een Vakresultaat is afkomstig van exact een Examen 
 
Een Opleidingresultaat bestaat uit nul of meer Vakresultaten 
Een Vakresultaat is onderdeel van exact een Opleidingresultaat 
 
 

Vestiging Gebouw of complex van 
gebouwen waar een 
Rechtspersoon haar activiteiten 
uitvoert. 

Een Rechtspersoon heeft nul of meer Vestigingen 
Een Vestiging is van exact een Rechtspersoon 
 
Een Onderwijslocatie maakt gebruik van exact een Vestiging 
Een Vestiging wordt gebruikt door nul of meer Onderwijslocaties 
 
 

 


