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Inhoud 



 Samenwerkingsplatform 
• Alle onderwijssectoren met OCW gericht op verbetering 

gegevensuitwisseling; 

• Diverse projecten waaronder: 

Project digitaal inschrijven MBO 

met als opdrachtgever MBO raad/OCW via Kennisnet 
 

 Projectleiding Digitaal inschrijven MBO 
Coos van der Wolf, Capgemini,  

Gido de Koff, DUO 

Henk-Jan van Ginkel, saMBO-ICT 

 

Projectorganisatie 



 
Door toepassing van het adagium  
 

 
eenmalige vastlegging van gegevens, meervoudig gebruik 
 

 
realiseren van ketenoptimalisatie en daarmee van  
kwalitatieve verbetering van gegevensuitwisseling en 
(administratieve) lastenverlichting voor studenten en instellingen 

Doelstelling 



• Eénmalige vastlegging, meervoudig gebruik 
van authentieke gegevens; 
 

• Gebruik DigiD en BSN voor authenticatie; 
 

• De burger aan het stuur (van haar gegevens)! 
 

• Het veld aan het stuur van de pilot! 
 

• Richten op decentrale oplossing gebruik 
makend van services 

Uitgangspunten 



Resultaten PoC 

• Afgestemd ontwerp aanpassingen 
inschrijfproces: 
– Hergebruik gegevens BRON in aanmeld-/inschrijfproces 

– Inzet DigiD voor ondertekening OOK 

– Ontwerp technische oplossing 

• Opgestelde positieve business case 

• Juridische acties vastgesteld en bij OCW belegd 
– OOK voor deelnemers onder 18 dient door ouder/verzorger 

getekend te worden 

• Formele opdracht OCW aan DUO 



Te behalen besparingen 

 

 Al voor de intake beschikking over de juiste harde gegevens; 

 Geen fysieke kopie diploma en cijferlijst meer nodig; 

 Realtime op de hoogte van behaalde resultaten; 

 Geen fysieke OOK meer; 

 Geen fysieke ID / identificatie meer nodig; 
 



Coos 

 

 

 



Omgeving DUO 
Omgeving instelling 

DAF binnen  
Webframe school 

SIS 

Deelnemer 

BRON 
 

Oplossing deel 1: Hergebruik gegevens BRON 

DUO pop up 
Standaard 
formulier 

met akkordering 
deelnemer 

Link naar DUO a 

b 

Tijdens aanmeldproces 
a: NAW, vooropleiding en diploma tijdens aanmelding 
Na aanmelding 
b: Diploma indien behaald na aanmelding 



Omgeving DUO 
Omgeving instelling 

DAF binnen  
Webframe school 

SIS 

Deelnemer 

DUO 
BRON 
GBA 

Oplossing deel 2: Tekenen OOK met DigiD 

DUO pop up 
Standaard 
formulier 

met akkordering 
deelnemer 

Link naar DUO 

c: Tekenen OOK via DigiD 

c 



Omgeving partner  

Omgeving instelling 

OSO  
verbinding 

 
 

DAF binnen  
Webframe school SIS 

Aanleverende 
school 

Traffic 
Center OSO 

Overdrachts 
dossier 

Aanmeld 
register 

(1)Leveren aanmelding middels webservice 
(2)Inkijkfunctie vanuit DRS en/of vergelijkingsrapporten 

RMC 

(1) 

(2) 

Toekomst? aansluiting op OSO en aanmeldregister 



De weg naar productie 

Oplossing deel 1 Hergebruik BRON gegevens:  

- DUO ontwikkelt services in opdracht van OCW met als 
belangrijkste mijlpalen: 
- Ketentest met leveranciers nov/dec 

- Beschikbaar voor productie februari 2013 

- Leveranciers systemen dienen digitale aanmeldmodule aan te 
passen (beperkte aanpassing) 

Oplossing deel 2 Tekenen OOK met DigiD: 

- Leveranciers systemen dienen digitale aanmeldmodule aan te 
passen (grotere aanpassing) 

- Instellingen realiseren  DigiD aansluiting (via leverancier) 

Juridische zaken regelen: directie BVE (OCW) 

Ligt voor als beleidsaanpassing 

 - DigiD ondertekening gelijkwaardig aan handtekening 

 



De weg naar productie 

Gericht op aansluiten van een aantal instellingen zodat 
deze de oplossing kunnen toepassen voor de 
aanmeldingen voor het studiejaar 2013/2014 

 

Belangrijkste tussenstap: 

Ketentest met elke leverancier SIS voor eind 2012; 

 

 



Gido 

 

 

 



Operationalisering - technisch 

 

 

 

• Wat moet er minimaal gebeuren om aan te sluiten? 

– Er moet een digitaal aanmeldformulier zijn 

– Opnemen tekst over voorinvullen + link naar DUO 

– Een webservice aanbieden om gegevens te ontvangen 

– Functionaliteit om DUO gegevens in formulier te plaatsen 

– Functionaliteit om nagekomen resultaten te verwerken 

– PKI certificaat voor een beveiligde verbinding met DUO 



Operationalisering - procesmatig 

 

 

 

• We zijn aangesloten, en wat nu? 
– Afspraken met accountant over digitale dossiers 

 

– Processen onder de loep nemen: 

– Intake 

– Gericht najagen van ontbrekende stukken 

– Inschrijven in Bron (GBA postcode, hoogste vooropl) 

 

– Samen met VMBO in de regio DigiD gebruik stimuleren 

 

– Gebruik digitaal aanmeldkanaal stimuleren 



Operationalisering – contact? 

 

 

 

Ik wil meedoen, met wie moet ik contact opnemen? 

 

– Aanpassen Digitaal Aanmeld Formulier 

– De leverancier / beheerder van het formulier 

 

– Aansluiten op DUO services 

– Tot 1/2/2013: saMBO-ICT @Henk-Jan van Ginkel 

– Daarna: IPO van DUO 

 

 



Analyse Realisatie Test 
Services 

live 
Aansluiten 

ROC’s 

Project tijdlijn 

18 

jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr 

Testomgeving  

Beschikbaar 

Aansluitpakket /  

Stappenplan 

Beschikbaar 

DUO  

Services 

 

Ondersteunen 

Digitaal  

Aanmelden 

MBO 

 

Beschikbaar! 

Contact vanuit project met alle grote SWL 



Demo 

 

 

 



Vragen? 


