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Verslag  
 

Gezamenlijke gebruikersdag 
 

Datum:10 januari 2011  

Aanwezig: H. Kuiper (Friesland College)(voorzitter), J.M. van den Boogaart (ROC Midden Nederland), 
C.M.J. Borghols (Nimeto), J.H. Broekroelofs (Graafschap College), J. Brouwer (Onderwijsgroep Noord), 
P. Buurman (DUO), J. van Diest (Educus), M. van Dop (ROC Zadkine), L. Draskovic (ROC Zadkine), 
A. van Duffelen (Nova College), J. Flokstra (AOC Oost), M. Gerritsen (SchoolMaster), F. Hallegraeff (Nova 
College), P. Hartog (Gilde Opleidingen), T. Heijligers (CITAVERDE College), S. Heijnen (Koning Willem I College),  
A.J.J. Hendriksen (Groenhorst College), C. van Hensbergen (Leidse instr. School), G. Huigen (DUO), I. Huisman 
(ROC Aventus), G. Klock (Landstede), G. Koetsier (Landstede), A. Labordus (ROC Midden Nederland), S. Leewis 
(ROC Zadkine), E. Maarschalkerweerd (DUO), E. Meewis (CITAVERDE College), M. Nieuwesteeg (itelligence), 
S. Oerlemans (Edudelta Onderwijsgroep), S. Olivier (ROC Zeeland), A. Ottenhof (ROC Midden Nederland), 
B. Rerimassie (De Eindhovense School), A. van Rhijn (ROC Leiden), D. Schuurman (Amarantis Onderwijsgroep), 
J. Schwillens (Arcus College), J. Smids (ROC Rijn IJssel), N. Swart (Regio College), H. ter Telgte (AOC De Groene 
Welle), G. Timmer (Da Vinci College), A. Tra (Koning Willem I College), M. Tummers (Gilde Opleidingen),            
J. Verdel (Onderwijsgroep Noord), T. Vermeulen (Edudelta Onderwijsgroep), R. Visser (Da Vinci College),          
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 de lunch de gebruikers- 
groepen EduArte en Magister een eigen bijeenkomst houden. De gebruikersgroep Edictis houdt op 

11 januari 2011 een eigen bijeenkomst. 
 

 
2. VAVO door DUO 

 

Gerrie Huigen en Ellen Maarschalkerweerd geven de presentatie „VAVO examens door  DUO‟. De  
presentatie is te downloaden van saMBO-ICT Gebruikersdag 10 januari 2011.  
 
Aanleverproces 2008 en 2009 en 2010 
Rapportages vanuit DUO Groningen worden steeds uitgebreider en beginnen steeds 

vroeger in het schooljaar. Mochten instellingen behoefte hebben aan meer rapportages,  
laat DUO dit dan weten. 
 
Knelpunten aanlevering 
Resultaten worden dubbel aangeleverd, zowel het diploma waarin het certificaat is verwerkt als 
het certificaat. DUO verwacht dat dit een softwareprobleem is. Door een instelling wordt 

aangegeven dat dit te wijten is aan het verschil tussen het oude en nieuwe diploma. De 
deelnemer ontvangt een certificaat voor een nieuw vak. Hierdoor wordt het nieuwe resultaat 
aangeleverd en het oude diploma. Door DUO wordt opgemerkt dat dit niet correct is. Ieder 
resultaat kan eenmaal worden aangeleverd of als certificaat of het wordt verwerkt in het diploma. 
Door de instelling wordt opgemerkt dat het resultaat als vrijstelling voor een vak op het oude 
diploma wordt gebruikt.  
Ditzelfde probleem komt voor het bij het volgen van twee profielen. DUO geeft aan dat in dit 

geval een dubbel profiel wordt geleverd. Als er drie profielen worden geleverd, dan moet er een 
dubbel profiel worden geleverd en de betreffende vakken moeten als extra vak worden 
aangeleverd. Opgemerkt wordt dat dit niet duidelijk staat beschreven. DUO pakt dit op en zoekt 
uit hoe het aanleveren van het oude en nieuwe diploma in BRON moet staan. 

 
Marion Tummers: het examenresultaat van de deelnemers die bijvoorbeeld in december zijn 
uitgeschreven, wordt niet aan DUO geleverd. Deze deelnemers staan als teruggetrokken wel 

op de signalenlijst van de Inspectie. De vraag is of DUO dit handmatig kan rechtzetten. Inspectie 
staat dit niet toe. Gerrie Huigen geeft aan dat bij VAVO de inschrijving samenhangt met de 
examenresultaten. Dit wordt door DUO in het Technisch overleg aangekaard. 
 
Door een instelling wordt aangegeven dat de ILT code van de inschrijving kan verschillen  
van het examenresultaat, maar heeft het signaal „de elementcode van de inschrijving wijkt af van 

die van examenlevering‟ niet ontvangen. DUO zoekt dit uit. 
 
 

 

https://sites.google.com/a/sambo-ict.nl/sambo-ict/gebruikersgroepen/gebruikersdagen/10-januari-2011
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VAVO – verschillen met VO 
De VAVO certificaten zijn 10 jaar geldig. Gevraagd wordt of de instellingen zowel de oude als de 

nieuwe gegevens uitgeven. De instellingen gebruiken de nieuwe gegevens, tenzij anders 
wordt aangegeven. 
 
Belangrijke zaken vernieuwde 2e fase 

Marion Tummers geeft aan dat het combinatiecijfer niet in mei aangeleverd kan worden. Het is 
dan nog niet bekend welke vakken een deelnemer wil laten meetellen voor het combinatiecijfer. 
In mei beschikt de instelling nog niet over een certificaat wat op een andere instelling is behaald. 
DUO gaat bij de Inspectie na waarom in mei de combinatiecijfers bekend moeten zijn.  
 
De vraag is waarom een combinatiecijfer bij het SE aangeleverd moet worden. De reden hiervan 
is bij DUO onbekend. DUO neemt deze vraag mee. 

 
Zak/slaagregeling HAVO/VWO 
De vraag is of de afzonderlijke vakken van het combinatiecijfer meetellen in de uitslag. Gerrie 
Huigen geeft aan dat dit niet gebeurt, tenzij het cijfer van één van deze vakken lager dan een 4 
is. 
 

Belangrijke data 2011 

De aangewezen vakken voor het 2e en 3e tijdvak moeten apart gemeld worden bij 
examendiensten. 
 
Behandeling van enkele vragen/opmerkingen 
Wat is de bedoeling van het “WEL SE, GEEN CE” bestand? 
Antwoord: de instelling ontvangt dit bestand op de beveiligde site als het examen in BRON niet 

compleet is. Er is dan wel een SE cijfer, maar geen uitslag van het CE in BRON.  
 
Hoe zit het met diploma‟s en certificaten oude en vernieuwde 2e fase? 
Antwoord: door DUO wordt uitgezocht hoe Inspectie wil dat het aangeleverd wordt.  
 
Hoe lopen de inschrijvingen voor meerdere profielen binnen dezelfde fase? 
Antwoord: dit wordt door DUO aan Inspectie voorgelegd. Door de profielwisseling zitten er 

meerdere inschrijvingen in BRON. Hierdoor hangt er een leeg examen aan. Dit is een belangrijk 
punt om snel uit te zoeken en DUO pakt het op. 
 
Hoe lopen de inschrijvingen voor oude en vernieuwde 2e fase? 

Antwoord: dit wordt door DUO uitgezocht. 
 

Gevraagd wordt of de instellingen mogen stoppen met de RMC leveringen aan de gemeenten. 
Aangegeven wordt dat instellingen verplicht zijn om dit aan te leveren. Er ligt een wet klaar om de 
levering stop te zetten, maar voorlopig gaan de gemeenten hier niet mee akkoord en hebben 
extra eisen. Eén van de eisen is de locatiecode. 
 
Op 4 en 6 april 2011 organiseert DUO een voorlichtingssessie en vindt in Utrecht plaats. Het 
tijdstip is nog niet bekend. De instellingen ontvangen hier een uitnodiging voor. 

 
Er wordt binnenkort een E-zine verstuurd dat geheel in het teken van VAVO staat. DUO heeft over 
een aantal punten nog vragen en wacht op reactie van OCW. De verwachting is dat OCW in 
januari antwoord geeft. 
 

 
3. saMBO-ICT Mededelingen 

 

Jan Bartling, manager saMBO-ICT, licht het agendapunt toe aan de hand van een presentatie. De 

presentatie „saMBO-ICT nieuws‟ is te downloaden van saMBO-ICT Gebruikersdag 10 januari 2011. 
 
Gevraagd wordt waar Aligment voor staat. Dit is de afstemming tussen ICT en het onderwijs, 
zodat gezorgd wordt dat onderwijsvragen goed worden opgelost door middel van ICT of 
andersom. Informatiemanagement speelt hierbij een rol. 
 
Gevraagd wordt waar de Hoe?Zo! boekjes verkrijgbaar zijn. De boekjes zijn te downloaden via de 

site van Kennisnet en saMBO-ICT. Een hardcopy kan bij Kennisnet opgevraagd worden.   
 
Henk-Jan van Ginkel en Esther Schoutema maken per 1 februari de overstap naar saMBO-ICT. 
Hierdoor is een personele borging voor de komende jaren verzekerd.  
 

https://sites.google.com/a/sambo-ict.nl/sambo-ict/gebruikersgroepen/gebruikersdagen/10-januari-2011
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Pierre Veelenturf is door een skiongeluk tijdelijk uit de roulatie. Het is niet bekend wanneer hij 

weer aan de slag kan.    
 
Op 14 januari 2011 wordt de zes wekelijkse saMBO-ICT nieuwsbrief verstuurd. Ontvangt u geen 
nieuwsbrief, dan kunt u zicht aanmelden via de site van saMBO-ICT. 

 

 
4. Diverse BRON zaken door DUO 

De mededelingen van relatiemanager Peter Buurman zijn als bijlage bij dit verslag opgenomen. 
 
Afschaffing Onderwijskaart 

Alie Hendriksen vraagt naar welk adres van een deelnemer de brief inzake afschaffing 
onderwijskaart wordt verstuurd. DUO gaat uit van het GBA adres. 
 
Domeinen 
OCW geeft aan te willen koersen op invoering van domeinen op 1 augustus 2012. Henk Kuiper 
geeft aan dat tijdens een bijeenkomst in het najaar van 2010 is aangegeven, dat als er voor 
januari geen groen licht is, 2012 bijna niet haalbaar is. Peter Buurman geeft aan dat er veel over 

gesproken wordt. Mocht DUO over een paar weken een definitieve opdracht van OCW ontvangen, 
dan kan dit op tijd worden uitgevoerd. De directie BVE heeft er vertrouwen in dat 1 augustus 
2012 haalbaar is. De wet moet nog wel naar de nieuwe Tweede Kamer. Het is niet bekend hoe het 
nieuwe kabinet hier tegenover staat en of dit leidt tot nieuwe aanpassingen in de wet. Gevraagd 
wordt of Jan Bartling nog signalen vanuit de MBO Raad heeft ontvangen. De MBO Raad pakt dit 
op en neemt onze aanmerkingen mee richting OCW. De uitkomst hiervan is nog niet bekend. 

 
Jennifer Moesker vraagt naar de status terugkoppeling vooropleiding. Zij heeft de vraag 
ontvangen rondom VSV. Wordt er ook gekeken naar terugkoppeling vooropleiding in relatie tot 
VSV? Peter Buurman geeft aan dat dit allemaal meespeelt. Het diplomaregister speelt hier een rol 
in. 
 
Dorine Schuurman vraagt of de maandelijkse VSV rapportage nog gaat veranderen. De laatste 

wijziging is dat de niet-bekostigde en examendeelnemers zijn toegevoegd en een reden waarom 
een deelnemer op de lijst staat. Peter Buurman geeft aan dat de rapportages voorlopig hetzelfde 
blijven. De instelling moet de Excel lijst zelf aanpassen om het in te lezen. Dit is bij DUO bekend 
en hier wordt aan gewerkt. Een cumulatieve lijst is een andere wens. Dit is tijdens het vorige 

overleg bij DUO aangekaard. 
 
Jennifer Moesker: de instellingen gaan verschillend met geheimhouding van namen om, zoals 

vrouwen waarvan de namen ter bescherming afgeschermd moet worden. Sommige instellingen 
gebruiken rare tekens voor het veld achternaam, maar dit wordt niet door BRON geaccepteerd.  
Een voorbeeld kan zijn om een valse naam te gebruiken en het adres van het GBA te gebruiken. 
Er is behoefte om te inventariseren welke werkwijze de instellingen gebruiken. De inventarisatie 
wordt door saMBO-ICT opgepakt en vervolgens worden hier DUO en het GBA bij betrokken. 
 

 
5. Digitale examinering 

Jan Bartling geeft de presentatie „Digitale examens Taal en Rekenen in het MBO„. De presentatie 
is te downloaden van saMBO-ICT Gebruikersdag 10 januari 2011 . De presentatie gaat uit van de 
regelgeving die vanuit CvE wordt opgelegd. 
 

Het centraal examen T&R 
Gevraagd wordt of de 3 perioden van 2 weken apart gelden voor Nederlands en voor rekenen, dus 

per vak 6 weken. Aangegeven wordt dat dit niet zo is. Het komt totaal neer op 3 perioden van 2 
weken. Door het CvE is aangegeven dat deze regeling te maken heeft met de hoeveelheid toetsen 
wat beschikbaar is. Instellingen zijn hier geen voorstander van en is al meerdere malen bij CvE 
aangekaard. De perioden moeten door de instellingen zelf worden ingepland. Het EVC heeft 
vooralsnog een geldigheidsduur van één jaar. Mocht tussen de doorstroom van niveau 2 naar 3 

meer dan één jaar zitten, dan gaat het examenresultaat verloren. 
 
Voor de digitale examens wordt het systeem Examentester van Cito gebruikt en wordt door hen 
geleverd en onderhouden. Dit bestaat uit een testmanager (studentgegevens en planning), 
testcenter (afnemen van toetsten, dit moet lokaal worden geïnstalleerd op een vast systeem, 
zonder internetverbinding) en een testcorrecter (corrigeert en beoordeeld de examens).  
 

https://sites.google.com/a/sambo-ict.nl/sambo-ict/gebruikersgroepen/gebruikersdagen/10-januari-2011
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Het is niet webbased, dit betekent dat elke locatie een locatie server nodig heeft. Veel instellingen 
hebben dit gecentraliseerd geregeld. Hoe dit uitpakt wordt, wordt in de pilot meegenomen. 

 
René Visser geeft aan dat hij de ervaring heeft dat dit op oudere pc‟s niet gaat werken. 
 
De eerste jaren 

De capaciteit aan pc‟s voor de perioden van 3 keer 2 weken is lastig te faciliteren en prijzig. 
 
De planning van de deelnemers op het digitale examen is de verantwoording van de instelling zelf 
en valt buiten Examentester. Er kan gekozen worden om deelnemers in te laten schrijven of met 
een planningssysteem. Als er wordt gekozen om het als instelling in te plannen, dan moet 
duidelijk zijn of een deelnemer wellicht op het niveau zit om het examen af te nemen. Ook moet 
er een goede verdeling zijn over de drie perioden. De instelling moet hier goed over nadenken. 

 
Gevraagd wordt of er in de planning rekening wordt gehouden met de digitale examens voor het 
VO. De drie periodes worden door CvE bepaald en staan landelijk vast. Het CvE heeft in  
december aangegeven dat de perioden waarschijnlijk samenvallen met de derde periode van VO 
ergens in april/mei en ergens daartussen in januari. 
 

Henk Kuiper geeft aan dat het verstandig is dat elke instelling bij CvE kenbaar maakt dat de 3 

perioden van twee weken niet wenselijk is en dat dit leidt tot onnodige kosten. Jan Paul de Vries 
is projectleider bij CvE. 
 
Gevraagd wordt of het bekend is of het ook mogelijk is om in het weekend of in de avond digitale 
examens af te nemen. Het is mogelijk om dit in de avonden te doen of dit ook voor het weekend 
geldt, is niet bekend. 

 
saMBO-ICT werkt aan een berekeningssheet. Op basis van de instroom van niveau 2, 3 en 4 kan 
uitgerekend worden over welke periode welke capaciteit nodig is. Verwacht wordt dat één van de 
grootste problemen de planning is. 
 
Toekomst 
In 2013 wordt gewerkt met een systeem van Examentester. Er zijn een aantal problemen, die  

samenhangen met dit systeem. Vanuit OCW komt er een aanbesteding voor een opvolger van 
Examentester. Bij de aanbesteding zijn DUO en CvE betrokken. Belangrijk is om na 
te gaan hoe het proces binnen een instelling verloopt. Hier is saMBO-ICT bij betrokken. De 
processen worden op 11 en 12 januari 2011 in kaart gebracht. Op 17 januari vindt een 

terugkoppeling plaats. Begin februari wordt er een veldraadpleging gehouden en wordt het 
verhaal rondom de processen ingebracht. Daarna wordt bekeken aan welke eisen een systeem 

moet voldoen. 
 
Hoe?Zo! 
In maart 2011 komt er een Hoe?Zo! boekje uit over dit onderwerp. Het is in samenwerking met  
CvE, Cito en saMBO-ICT opgesteld. De regelgeving komt aan de orde en vragen voorzien van  
antwoorden. 
 

 
6. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 12.30 uur. 
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Bijlage: Informatie van Peter Buurman (DUO) 

 

Wijzigingen in aanlevering AR 
 Separate bijlage van het controletotaal is niet meer nodig 

De opgave van de controletotalen wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van de school en 
wordt gewaarmerkt door de accountant. Als de controletotalen van uw school sluiten met het 
controlegetal, vermeldt de accountant dit in de (voorgeschreven) tekst van het goedkeurend 
assurance-rapport. Een separate bijlage van het controletotaal hoeft dan niet meer bij het 
goedkeurend assurance-rapport te worden gevoegd.  
 Accountantsmutaties bij AR 
De formulieren „bijlage accountantsmutaties‟ en „begeleiding accountantsmutaties‟ zijn vervangen 

door één nieuw aanbiedingsformulier. Als uw school accountantsmutaties heeft aangeleverd, moet 
het assurance-rapport voorzien zijn van een gewaarmerkt Aanbiedingsformulier Accountantsmutaties 
BVE (hier graag linken naar http://ib-
groep.nl/zakelijk/BVE/Accountantsverklaring/assurancerapport.asp). Hierop dient de accountant aan 
te geven in welke batches accountantmutaties zijn aangeleverd. De bijlagen met de 
accountantsmutaties hoeven dus niet meer meegeleverd te worden. 
Aangezien er nu nog maar een beperkte hoeveelheid gegevens hoeft te worden verstrekt is de 

„macro accountantsmutaties‟ vervallen. 

 
Vooraankondiging BVE-congres 
Op donderdag 31 maart 2011 organiseert de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) het BVE-congres. U 
bent die dag van harte welkom in het Kloosterhotel in Amersfoort. De voorbereidingen voor het 
congres zijn in volle gang. Het thema dit jaar is  “Gluren bij de buren”. Actuele onderwerpen komen 

vanzelfsprekend aan bod en tijdens speciale spreekuren krijgt u kans om uw vragen te stellen. 
In maart ontvangt u van ons een uitnodiging met het programma. Houdt 31 maart alvast vrij in uw 
agenda! 
 
Onderwijscontroleprotocol online  
Het definitieve onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2010 (versie 22 december 2010) is beschikbaar 
op de website van de Inspectie van het Onderwijs en op de website van DUO. Het controleprotocol 

wordt beschikbaar gesteld in de vorm van een webversie en een PDF-versie. In beide versies kunt u 
de onderliggende wet- en regelgeving raadplegen door het klikken op de links in de tekst. De PDF-
versie is bovendien geschikt voor het uitprinten van het controleprotocol.  
 
Overlegverslagen vanaf nu online  

In de maand voorafgaand aan een Gebruikersoverleg vindt er een Technisch overleg plaats met de 
softwareleveranciers van de instellingen. Dit Technisch overleg is adviserend aan de 

Gebruikersoverleggen BVE en VO. De verslagen van de overleggen die inmiddels hebben 
plaatsgevonden kunt u hier vinden. 
 
Afschaffing Onderwijskaart 
Per 1 augustus 2011. Wetgeving nog niet officieel rond 
Opdracht OCW wel binnen. Controle vanuit BRON –> Leerplichtig -> Beschikkingsbrief –> Hoe wil 

student betalen?  
Vraag aan instellingen –> in- en uitschrijvingen door instellingen moet snel en actueel! 
Extra veld in BRON voor VAVO-Lesgeldplichtig in september 2011-maart 2012. Dus eerste controle 
VAVO nog handmatig als pakket dit veld nog niet in september heeft ingevoerd. 
 
Cijferlijsten en lotingsklasse 
Overleg geweest tussen OCW, MBO Raad en DUO om meer duidelijkheid te krijgen omtrent de 

cijferlijsten MBO voor loting. Het is de bedoeling het huidige artikel 13 aan te scherpen. Er zal bij 
loting puur gekeken worden naar de cijfers van alle kerntaken. Voorheen werd er uitgegaan van 5 

kerntaken, dit principe is losgelaten. Alle cijfers van de kerntaken worden meegenomen in de 
bepaling van de lotingsklasse. Als er wordt beoordeeld in onvoldoende, voldoende, goed zal dit 
worden omgezet naar een 4 een 6 of een 8. Deze wijziging zal in januari definitief in de regeling 
worden gepubliceerd. De conceptregeling geldt al voor het komend studiejaar. 
 

Rapportages 
Het Dasboard wordt 2-wekelijks geleverd. Het is nog niet gelukt de COLO-gegevens te gebruiken 
voor “vulling Code Leerbedrijf”. 

 

http://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/publicaties/Onderwijscontroleprotocol+OCW+EL+I+2010.html
http://www.ib-groep.nl/zakelijk/BVE/overleggen.asp

