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Aanwezig: H. Kuiper (Friesland College)(voorzitter), W.M. Arendse (Zadkine), F. Bergmans (ROC 
Eindhoven), J. de Boer (SOMA College), L. van den Boer (ROC de Leijgraaf), C.M.J. Borghols (Nimeto), 
J.H. Broekroelofs (Graafschap College), P. Buurman (DUO), L. Cuijpers (Leeuwenborgh Opleidingen), 
A.J. van Daalen (Triple A), J. van Diest (Educus), A. van Duffelen (Nova College), J. Engels (Drenthe 
College), T. Evers (ROC Nijmegen), J. Flokstra (AOC Oost), A. Geluk (Colo), S. Geutjes (ROC Rivor), 
R. Goorden (ROC West-Brabant), F. Hallegraeff (Nova College), T. Heijligers (CITAVERDE College), 
S. Heijnen (Koning Willem I College), A.J.J. Hendriksen (Groenhorst College), B. Hogendorf (Deltion 
College), R. van Hoof (ROC Ter Aa), I. Huisman (ROC Aventus), T. de Jong (ROC Zeeland), M. Keizer 
(SchoolMaster), G. Klock (Landstede), G. Koetsier (Landstede), W.J. Konings (Graafschap College), 
M. de Lange (itelligence), J. Lenoir (SOMA College), P. Mul (Horizon College), M. Nieuwesteeg (itelligence), 
A. Notenboom (Stoas), M. van Oosterwijk-Bruyn (ROC Midden Nederland), M. Pera (ROC Friese Poort), 
J. Pleizier (Hoornbeeck College), B. Rerimassie (De Eindhovense School), A. van Rhijn (ROC Leiden), 
G. Rienties (ROC Westerschelde), H. Roosdorp (ROC Mondriaan), J.W. Schrevel (Clusius College), 
D. Schuurman (Amarantis Onderwijsgroep), J. Schwillens (Arcus College), J. Smids (Rijn IJssel College), 
A. Smidt (Stoas), N. Swart (Regio College), D. Terpstra (Friesland College), M. Tummers (Gilde 
Opleidingen), P. Veelenturf (MBO Raad), W. van der Veen (Drenthe College), W. van Velzen (ROC 
Mondriaan), J. Verdel (Onderwijsgroep Noord), A. Verploegen (ROC Nijmegen), N. Waterbeek (ROC 
Flevoland), P. Zacht (Onderwijsgroep Tilburg), J.H. Bartling (saMBO~ICT), H.J. van Ginkel (saMBO~ICT), 
J. Moesker (saMBO~ICT) en E. Schoutema (saMBO~ICT)(notulen). 
 
 

 1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering om 10.05 uur en deelt mee: 
• Dat na agendapunt 2 een kort agendapunt wordt ingevoegd: Pierre Veelenturf zal dan even 

ingaan op de instellingsprofielen, zoals de Onderwijsinspectie die wil publiceren. 
• Dat na de lunch de gebruikersgroepen Edictis, EduArte, Magister, nOISe en PeopleSoft elk 

een eigen bijeenkomst houden. 
• Dat de volgende gebruikersdag plaatsvindt op 22 november 2010. In 2011 staan de 

gebruikersdagen gepland op: 10 januari, 28 maart, 23 mei, 26 september en 21 november. 
Noteert u deze data vast in uw agenda? 

 
 2. Nieuws van saMBO~ICT  

Jan Bartling, manager saMBO~ICT, licht het agendapunt toe aan de hand van een presentatie. 
De presentatie ‘saMBO~ICT nieuws’ is te downloaden van www.sambo-
ict.nl/gebruikersgroepen/gebruikersdagen/20 september 2010.  
 
Beleidsplan, nieuwsbrief en website 
• De publieksversie van het beleidsplan van saMBO~ICT staat op de website. Het is ook 

beschikbaar als boekje. Een boekje aanvragen kan bij het secretariaat van saMBO~ICT.  
• De nieuwsbrief van saMBO~ICT verschijnt elke 6 weken. Aanmelden kan via de site.  
• Er wordt gewerkt aan een nieuwe website. Het plan is dat die opgedeeld wordt in drie delen: 

een publiek deel, een gesloten deel (alleen toegankelijk voor instellingen) en een deel voor 
specifieke groepen. Er kan gezamenlijk binnen gesloten gebruikersgroepen en werkgroepen 
gewerkt worden. De oplevering van de vernieuwde site staat gepland voor begin 2011.  

 
Whitepapers 
• Voor het onderdeel examens, taal en rekenen wordt een whitepaper geschreven. Daarin  

wordt beschreven waarmee rekening gehouden moet worden en welke regelgeving van 
toepassing is. Het onderdeel examens taal en rekenen wordt in pre-pilots op 30 instellingen 
getest. 

• Om een beleid te ontwikkelingen ten aanzien van Open Source en Open Standaarden. Serge 
de Beer stelt een whitepaper op en gaat na waar het beleid aan moet voldoen.  

• Maaike Stam heeft,  in samenwerking met saMBO~ICT en Kennisnet, een whitepaper 
geschreven over digiborden. Dit komt binnenkort beschikbaar. 

• Er wordt een trendrapportage opgesteld waarin beschreven wordt welke onderwijskundige 
zaken binnen het mbo spelen. Deze rapportage is vooral bedoeld voor onderwijsmanagers.  

 
Vervolg Triple A gedachtegoed 
• Op 24 juni 2010 heeft saMBO~ICT het gedachtegoed van Triple A over genomen. 
• saMBO~ICT heeft van OCW een subsidie ontvangen. Hiermee kan de encyclopedie worden 

geborgd, uitgebreid, verspreid en verder uitgewerkt naar concrete activiteiten.  
• Het logistieke onderdeel van de encyclopedie wordt verder uitgewerkt. De plannen staan 

uitgebreid in nieuwsbrief nummer 4 van saMBO~ICT beschreven. Als tip wordt meegeven 
om gebruik te maken van de WIKI en de journalistieke versie van het eindrapport.  

• Begeleiding wordt verder uitgewerkt. Het traject is open voor alle instellingen en niet alleen 
voor de instellingen die aan het Triple A traject hebben meegewerkt. 

http://sites.google.com/a/sambo-ict.nl/sambo-ict/gebruikersgroepen/gebruikersdagen/20-september-2010
http://sites.google.com/a/sambo-ict.nl/sambo-ict/gebruikersgroepen/gebruikersdagen/20-september-2010
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 3. Instellingsprofielen 

Pierre Veelenturf licht kort de stand van zaken toe inzake het instellingsprofiel.  
 
Per AOC en ROC wordt er door de inspectie op internet een instellingsprofiel gepubliceerd. Rond 
de zomer zijn de eerste voorstellen bekend gemaakt en verstuurd naar de instelling. Dit heeft 
nogal ruis veroorzaakt, wat weer heeft  geleid tot een overleg tussen de MBO Raad en de 
Onderwijsinspectie. Als input voor dit overleg zijn de reacties van de instellingen gebruikt. De 
instellingen geven unaniem aan dat de getallen niet zijn na te rekenen. 35 instellingen geven 
aan dat het niet publieksvriendelijk is. Door de MBO Raad is gemeld dat de huidige versie 
onacceptabel is. 
 
Vandaag, 20 september 2010, vindt er een vervolggesprek plaats. Het is niet gegarandeerd dat 
de Onderwijsinspectie het instellingsprofiel gaat aanpassen. Mocht het op de huidige wijze 
gepubliceerd worden, dan beraad de sector zich op vervolgstappen.  
 
Alle instellingen worden bedankt voor het aanleveren van zoveel informatie vanuit de praktijk 
over dit onderwerp aan de MBO Raad. 
 

 4. Opleidingsdomeinen 
 
a. Uitleg wetsvoorstel 
Pierre Veelenturf licht de inhoud van het wetsvoorstel, dat overigens controversieel verklaard is, 
toe aan de hand van een presentatie. De presentatie ‘Opleidingsdomeinen voor dummies’ is te 
downloaden van www.sambo-ict.nl/gebruikersgroepen/gebruikersdagen/20 september 2010.  
Als opmerking vooraf geeft Pierre Veelenturf aan dat dit verhaal helemaal niet te begrijpen valt 
voor dummies, en dat je behoorlijk onderlegd moet zijn om deze materie te doorgronden. Bij 
deze een poging om het vereenvoudigd weer te geven. 
 
Inschrijven op een domein mag alleen voor deelnemers in de BOL. De vraag of een BBL-er op 
een domein ingeschreven mag worden, maar dan onbekostigd, staat uit bij OCW. Naar 
verwachting wordt dit niet toegestaan.  
 
Bij inschrijving op domein of op een kwalificatiedossier met meerdere niveaus wordt het niveau 
automatisch bepaald door de vooropleiding van de deelnemer. 
 
De termijn dat een deelnemer in een domein en/of kwalificatiedossier ingeschreven mag staan 
wordt beperkt door de volgende bekostigingsregels: 
• Als een deelnemer wordt ingeschreven op een domein dan mag de deelnemer maar 1 jaar 

(peildatum 1/10) worden bekostigd in een periode van 5 jaar. 
• Als een deelnemer wordt ingeschreven op een kwalificatiedossier voor niveau 1 of 2, dan 

mag een deelnemer 1 jaar worden bekostigd op het domein of 1 jaar op het 
kwalificatiedossier. Dit geldt ook weer voor een periode van 5 jaar. 

• Als een deelnemer wordt ingeschreven op een kwalificatiedossier voor niveau 3 en 4, dan 
mag een deelnemer 1 jaar worden bekostigd op het domein en 1 jaar op het 
kwalificatiedossier. Er kan ook gekozen worden om de deelnemer 2 jaar bekostigd te krijgen 
op het kwalificatiedossier. Ook dit geldt voor een periode van 5 jaar. Het komt voor dat 
sommige kwalificatiedossiers in het derde of vierde jaar gekozen worden. Dit kan niet meer 
worden bekostigd.  

Door een deelnemer direct op een kwalificatiedossier in te schrijven kan dit probleem vermeden 
worden. Er wordt dan niet meer gekeken naar wat het beste voor de deelnemer is, maar voor de 
instelling. Dat kan niet de bedoeling zijn, want het doel is dat de inschrijvingen een afspiegeling 
zijn van de werkelijkheid. 
 
Gerda Klock: het is niet duidelijk hoe de vooropleiding gevuld moet worden. Pierre Veelenturf 
geeft aan dat het niet duidelijk is hoe een vooropleiding vastgesteld kan worden. Het 
wetsvoorstel geeft hier geen uitsluitsel over. 
 
Voor de opleidingsdomeinen zijn er twee problemen: 
• Ten eerste is de wet controversieel en hier wordt dus geen actie op genomen. Als 

vervolgstap wordt er namens de gebruikersgroepen een brief naar de MBO Raad gestuurd 
om deze zorg te uiten.  

• Het andere punt is dat het wetsvoorstel al naar de Tweede Kamer gestuurd is, waardoor 
OCW het niet meer aan zal passen. Aanpassing kan alleen nog worden bereikt door middel 
van Kamervragen bij de behandeling in de Tweede Kamer.  

http://sites.google.com/a/sambo-ict.nl/sambo-ict/gebruikersgroepen/gebruikersdagen/20-september-2010
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b. Stand van zaken expertgroep 
Frans Bergmans geeft de presentatie ‘Opleidingsdomeinen stavaza expertgroep’. Deze is ook te 
downloaden van www.sambo-ict.nl/gebruikersgroepen/gebruikersdagen/20 september 2010.  
 
De Expertgroep Opleidingsdomeinen is in het leven geroepen, omdat er veel onduidelijkheden 
zijn omtrent de invoering van opleidingsdomeinen. Hij licht kort het doel, de samenstelling van 
de expertgroep en de stand van zaken toe.  
De invoering van het periodegegeven bij de inschrijvingen in BRON is gekoppeld aan de 
invoering van de opleidingsdomeinen. Omdat de invoering van de opleidingsdomeinen op zich 
laat wachten, is voorgesteld om alvast een start te maken met het periodegegeven bij de 
inschrijvingen. Dit wordt per brief vanuit het Gebruikersoverleg Onderwijsnummer aan OCW 
voorgesteld. Invoeren van het periodegegeven bij inschrijvingen in BRON zorgt ervoor dat als 
deelnemers over gaan van een startkwalificatie naar een uitstroomprofiel, ze niet meer uit- en 
opnieuw ingeschreven hoeven te worden, omdat het crebo verandert. 
 
Omdat het wetsvoorstel controversieel is verklaard en er nog discussiepunten zijn, kan de 
expertgroep niet echt verder met de uitwerking van de invoeringsplannen voor de instellingen.  
 
c. Brief 
Jan Bartling geeft de presentatie ‘Opleidingsdomeinen brief’. Deze is ook te downloaden van 
www.sambo-ict.nl/gebruikersgroepen/gebruikersdagen/20 september 2010.  
 
Door de gebruikersgroepen van saMBO~ICT wordt een brief verstuurd aan de MBO Raad en ter 
kennisname aan de AOC Raad. Het doel is om een aantal ongewenste effecten uit het 
wetsvoorstel te krijgen. Daartoe wordt door middel van deze brief de MBO Raad gevraagd om 
stappen te ondernemen. 
 
De inhoud van de brief wordt door middel van de presentatie verder toegelicht. 
 

 5. Update van diverse BRON zaken door DUO 
De mededelingen van relatiemanager Peter Buurman zijn als bijlage bij dit verslag opgenomen.  
 
Diplomaregister 
Opgemerkt wordt waarom diploma's behaald in het niet-bekostigd onderwijs (voorlopig) niet 
worden geleverd. Deze gegevens staan ook in BRON. Wim Konings merkt op dat het voor hem 
mogelijk is om van de laatste 15 jaar de behaalde diploma’s met sofinummer na te gaan. 
Jennifer Moesker vraagt of DUO onderscheid maakt tussen niet-bekostigde diploma’s bij 
bekostigde instellingen en niet-bekostigde diploma’s bij niet-bekostigde instellingen. Peter 
Buurman neemt deze vraag mee.  
 
Verzuim 
Door DUO wordt voorgesteld om tijdens de volgende gezamenlijke gebruikersdag een 
presentatie over verzuim te geven. Er zijn veel vragen over de verzuimrapportages en de 
applicatie. 
 
VAVO 
Begin 2011 zou DUO graag tijdens een gezamenlijke gebruikersdag een presentatie houden over 
VAVO. 
 
Vragen 
Jennifer Moesker vraagt of Peter Buurman enkele personeelswisselingen bij DUO kort kan 
toelichten. 
Peter Buurman licht toe dat Max Frenkel, senior medewerker IPO, per 1 september 2010 
werkzaam is bij het HO binnen DUO. Nynke van der Schaaf neemt zijn werkzaamheden over en 
wordt op dit moment ingewerkt.  
Eva Vegt heeft de werkzaamheden van Jacob Otter overgenomen. Zij is beleidsmedewerker BVE 
en Verzuim. 
Paul Meltzer van OCW is met pensioen en is opgevolgd door de Bernard Verlaan. 
 
Gerda Klock vraagt of er voor elke docent apart een inlognaam, wachtwoord en token 
aangevraagd moet worden voor het verzuimloket wat gekoppeld wordt aan de beveiligde site.  
Peter Buurman geeft aan dat dit correct is. Vanuit OCW wordt dit verplicht gesteld, omdat de 
beveiliging van de tot nu toe gehanteerde methode als ontoereikend werd gezien.  
 
 

http://sites.google.com/a/sambo-ict.nl/sambo-ict/gebruikersgroepen/gebruikersdagen/20-september-2010
http://sites.google.com/a/sambo-ict.nl/sambo-ict/gebruikersgroepen/gebruikersdagen/20-september-2010
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 6. Presentatie White label Stagemarkt 
Ad Geluk van Colo licht het agendapunt toe aan de hand van een presentatie. De presentatie is 
vanaf begin oktober te downloaden van www.sambo-
ict.nl/gebruikersgroepen/gebruikersdagen/20 september 2010.  
 
Bert van Daalen vraagt of de performance toereikend zal zijn als een flink aantal instellingen de 
webservices gaat gebruiken. De beschikbaarheid staat in het SLA beschreven. Voor de 
performance is er een deel dat niet gegarandeerd kan worden. Bij het onderdeel queries kunnen 
veel velden als zoekopdracht worden meegegeven in de database. Dit is een zware opdracht en 
kan de performance onder druk zetten. Wordt er specifiek op key-gegevens gezocht, dan wordt 
een goede performance wel gegarandeerd. Colo heeft een schaalbaar systeem, dat opgeschaald 
zal worden bij toename van het gebruik. 
 
Ludo Cuijpers vraagt of er een business case beschikbaar is, bijvoorbeeld vanuit de instellingen 
die het hebben getest. Aangegeven wordt dat dit niet beschikbaar is. Gevraagd wordt of dit 
alsnog kan worden opgesteld. Ad Geluk neemt dit punt mee en vraagt dit aan een aantal ROC’s 
na. 
 
Een flink aantal instellingen geeft aan geïnteresseerd te zijn in de webservice.  
 
Henri Roosdorp vraagt of het mogelijk is om de applicatie een korte periode op de instelling uit 
te proberen. De heer Geluk geeft aan dat dit mogelijk is. Colo stelt hiervoor een 
(test)webservice beschikbaar. De koppeling (zo mogelijk met een applicatie) naar deze 
webservice zal de onderwijsinstelling zelf moeten organiseren. 
 
Ad Geluk van Colo en Frans Bergmans van ROC Eindhoven geven een presentatie over dit 
onderwerp tijdens Competent City op 4 oktober 2010. 
 

 7. Sluiting gezamenlijk deel 
De voorzitter sluit de vergadering om 12.45 uur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://sites.google.com/a/sambo-ict.nl/sambo-ict/gebruikersgroepen/gebruikersdagen/20-september-2010
http://sites.google.com/a/sambo-ict.nl/sambo-ict/gebruikersgroepen/gebruikersdagen/20-september-2010
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Bijlage: Informatie van de Peter Buurman (DUO) 
 
Afschaffing Onderwijskaart 
Per 1 augustus 2011. Wetgeving nog niet officieel rond. Opdracht OCW wel binnen, nog niet 
getekend. Controle vanuit BRON –> Leerplichtig -> Beschikkingsbrief –> Hoe wil student 
betalen? Vraag aan instellingen –> in- en uitschrijvingen snel. 
 
Aanleveren assurancerapporten goed verlopen 
1 school te laat. Toch weer veel kleine fouten. Er is een evaluatiebijeenkomst op 14 oktober. 
De bijlage (= overzicht van mutaties) moet door de accountant worden gewaarmerkt als 
behorende bij het assurancerapport. Een gewaarmerkte bijlage is voldoende gewaarmerkt indien 
in het assurancerapport ernaar wordt verwezen en de bijlage is voorzien van stempel of 
handtekening/paraaf accountant. In de bijlage wordt melding gemaakt, per brinnummer, van de 
batchnummers met accountantmutaties inclusief de datum verzending. Daarmee kan DUO 
controleren of alle vermelde batches met accountantmutaties zijn uitgewisseld met BRON. De 
feitelijke (afzonderlijke) accountantsmutaties hoeven niet gewaarmerkt en op papier te worden 
aangeleverd maar kunnen ook op Cd-rom worden meegeleverd.  
 
Cursussen 
2 Basiscursussen BRON + SF zijn/worden gehouden voor nieuwe medewerkers. Daarnaast 
diverse opfriscursussen BRON + SF. Is ook op locatie mogelijk. 
 
Locatiecode VSV 
Voor het BVE veld wordt de Locatiecode VSV optioneel ingevoerd. In overleg met gemeenten 
kunnen scholen het NHR-vestigingsnummer aanleveren aan BRON. BRON levert deze informatie 
door aan RMC’s (RMC = Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Vroegtijdig Schoolverlaten) en 
gemeenten. Leerplichtambtenaren worden hiermee geïnformeerd over de locatie waar begelei-
ders van leerlingen gehuisvest zijn. De locatiecode wordt ook in fotobestanden opgenomen. Het 
NHR-vestigingsnummer van de locatie is waar de begeleider/coach van een leerling gehuisvest 
is. Deze persoon kan fungeren als aanspreekpunt voor de leerplichtambtenaar die informatie 
over de leerling wenst. Addendum PVE in TO van volgende week. Invoering ongeveer maart 
2011. 
 
Inkijktool 
Veel problemen met definities. Licht niet stil. Is ernstig vertraagd. Staat nog steeds op de 
agenda.  
 
Dashboard 
Stand van zake per instelling in BRON. Medio oktober aangevuld met vulling Code Leerbedrijf 
vanuit COLO. In toekomst steeds uitgebreider. 
 
BVE Congres op 31 maart 
Zet het vast in de agenda en komt allen! 
 
Inschrijfcontroles SF 
Vanaf het studiejaar 2010-2011 gaat DUO de inschrijvingen van deelnemers twee weken eerder 
controleren. Dit doen we om ervoor te zorgen dat de deelnemers die niet ingeschreven staan, 
een maand minder studiefinanciering doorbetaald krijgen. Op 9 november gaan we voor het 
eerst in dit studiejaar in BRON kijken welke deelnemers die studiefinanciering ontvangen, staan 
ingeschreven. Dat was eind november. De vervolgstappen van de inschrijfcontrole blijven onge-
wijzigd. Als blijkt dat een deelnemer niet staat ingeschreven, dan ontvangt hij op 20 november 
een vooraankondigingsbrief. De deelnemer heeft dan nog twee weken om zijn inschrijving te 
regelen en om aan ons door te geven dat hij niet staat ingeschreven of een andere opleiding 
volgt. Als de deelnemer niets doorgeeft, dan wordt de studiefinanciering medio januari 2011 
ingetrokken, in plaats van medio februari 2011.  
 
Verslagen GO en TO binnenkort Online 
Bericht via E-zine of nieuwsbericht, waar de verslagen komen te staan. 
 
Diplomaregister 
We zijn bezig met de eerste verkenningen naar een digitaal diplomaregister. Het diplomaregister 
wordt opgezet met als doel lastenverlichting voor de burger en fraudebestrijding. Dit betekent 
enerzijds dat de burger minder vaak de behaalde diploma's moet rondsturen en anderzijds dat 
organisaties en instellingen makkelijker bevestiging kunnen krijgen van de echtheid van 



 

Verslag gezamenlijke gebruikersdag 20 september 2010                                      6 
 

 

De gekoppelde afbeelding kan niet worden weergegeven. Het bestand is mogelijk verplaatst, heeft een andere naam gekregen of is verwijderd. Controleer of de koppeling verwijst naar het juiste bestand en de juiste locatie.

behaalde diploma's. Het diplomaregister geeft dus inzage van diplomagegevens aan de burger 
en aan instellingen. 
 
Het diplomaregister omvat de diploma's uit de sectoren HO, VO/BVE en daarnaast de behaalde 
inburgeringsresultaten. 
 
Er zijn drie beperkingen op de geleverde gegevens: 
- Het diplomaregister levert alleen behaalde resultaten. 
- Er is een beperkte historie voorhanden:  
 De HO-resultaten worden geleverd vanaf 1991; 
  De VO/BVE resultaten worden geleverd vanaf 2006/2007. 
- Diploma's behaald in het niet-bekostigd onderwijs worden (voorlopig) niet geleverd. 
    
Verder kunnen er nog restricties op specifieke leveringen zijn vanuit privacy-oogpunt. 
  
Ontsluiting van de gegevens aan instellingen kan, afhankelijk van de vraag, geleverd worden via 
het zakelijk portaal (raadplegen en/of bestandslevering) of via webservices (machine/machine-
koppeling).   
  
Het Diplomaregister levert niet alleen gegevens. Het is ook mogelijk voor burger of instelling om 
correctie-, of verificatieverzoeken door DUO in behandeling te laten nemen.  
 
In de huidige onderzoeksfase van het diplomaregister is het voor DUO interessant om eens te 
peilen wat de VO en BVE scholen zelf voor toepassingen of gebruik van het diplomaregister voor 
ogen hebben. In welke processen bij de instellingen kan het een uitkomst bieden en om welke 
gegevens gaat het dan?  
 
Verzuim 
In het najaar gaat het inloggen op het verzuimloket wijzigen. Het verzuimloket is nu nog 
toegankelijk door in te loggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Om de beveiliging van 
de persoonlijke gegevens in het verzuimloket nog beter te waarborgen zal het verzuimloket eind 
2010 gekoppeld worden aan de beveiligde site van DUO. Hiervoor heeft u een nieuwe 
inlognaam, wachtwoord en een token nodig. Let op: de oude manier van inloggen komt te 
vervallen 
 
Volgend GO Directie VSV aanwezig. Als men nog vragen heeft voor deze directie, dan per mail 
doorgeven aan henkjan.van.ginkel@sambo-ict.nl.  
 
Volgende vergadering presentatie Verzuim door DUO voor saMBO ICT? Begin 2011 presentatie 
VAVO voor saMBO ICT? 
 

mailto:henkjan.van.ginkel@sambo-ict.nl

