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Nieuws van saMBO-ICT 
(en terugkoppeling bekostiging) 
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Onderwerpen 

• i-FoV 
• Kwalificatiestructuur 
• Terugkoppeling bekostiging 
• BRON 

• MBO Transparant 
• Examinering 
• Leergang “Deelnemersadministratie” 
• Publicaties 
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iFoV: Kwalificatiestructuur 

SBB adviseert om keuzedelen tot vast onderdeel te maken van álle mbo-
opleidingen en de examinering, maar deze (nog) niet voorwaardelijk te 
laten zijn voor diplomering. 
 
Transparantie van de kwalificatiestructuur en uitvoerbaarheid van de 
kwalificatiedossiers zijn belangrijke facetten van het herziene model. 
Verwantschap tussen beroepen heeft geleid tot verdere clustering van 
kwalificaties, zowel binnen sectoren als bovensectoraal. Onderwijs en 
bedrijfsleven werken samen aan toekomstbestendige kwalificatiedossiers, 
zonder daarbij de herkenbaarheid voor de branches uit het oog te 
verliezen. 
 
Een eenduidig begrippenkader en een balans tussen de vereiste 
vakkennis, beroepsvaardigheden en houdingsaspecten versterken de 
uitvoerbaarheid van de dossiers in onderwijs én examinering. Om ook op 
een bredere schaal draagvlak te verwerven voor de dossiers trekken 
kenniscentra, bedrijfstakgroepen en branches nog nauwer samen op.  
 
Door middel van een gebruikerstest toetsen docenten en 
praktijkopleiders de uitvoerbaarheid van de dossiers.  
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i-FoV: Terugkoppeling 
DUO / BRON DUO / BekostigingInstelling

aanmelding

inschrijving
aanlevering

melding / signaal / afkeuring

BRON-foto
referentiefoto (nov)

referentiefoto (januari)
voorlopige foto (maart)

definitieve foto (juli)
definitieve foto

uitschrijving
diplomering

bekostigingsbrief

match

terugmeldingsoverzicht

Vaststellen
bekostiging

1 Bij aanmelding

2 Na aanlevering inschrijving

3 Bij de BRON-foto

4 Bij de terugmelding
bekostiging

5 Notificatie
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i-FoV: Terugkoppeling 

 
 
 

 

 
① Terugmeldingsoverzicht uitbreiden met het totaal aantal inschrijvingen in 

het MBO 
 
① Bekostigingsgegevens per student terugkoppelen in BRON-foto of 

terugmeldingsoverzicht  
 

② Bekostigingsgegevens direct na inschrijving per student terugkoppelen 
 

③ Inrichten notificatie van wijzigingen in teruggekoppelde gegevens  
 

④ Terugkoppeling van gegevens uitbreiden met verblijfsstatus, code 
leerbedrijf en VSV-status, vermelding van de inschrijving die wordt 
meegeteld in de beleidsinformatie en het diplomaresultaat dat wordt 
meegenomen in het jaar- en/of diplomaresultaat 
 

⑤ Bij aanmelding terugkoppelen van (bekostigings)gegevens 
  

A 

B 

C 
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BRON 

BRON 

DUO / BRON DUO / BekostigingInstelling

aanmelding

inschrijving
aanlevering

melding / signaal / afkeuring

BRON-foto
referentiefoto (nov)

referentiefoto (januari)
voorlopige foto (maart)

definitieve foto (juli)
definitieve foto

uitschrijving
diplomering

bekostigingsbrief

match

terugmeldingsoverzicht

Vaststellen
bekostiging

1 Bij aanmelding

2 Na aanlevering inschrijving

3 Bij de BRON-foto

4 Bij de terugmelding
bekostiging

5 Notificatie

Bekostiging 

SION 

BPV 
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Vernieuwing BRON 

BRON
VO, MBO, PO

ZP BPOK

ONV ONB ONP

VO BVE PO HO

OD OR BAP

OSP

HO-A

HO-I

OSP

HO-ST

OSP

VO BVE PO HO

OD OR BAP

OSP

HO-A

PO-ST

OSP

HO-ST

OAINST

MBO-STVO-STHO-IPO-IMBO-IVO-I

PO-AMBO-A
VO-A

registers

• Samen met instellingen (GG) zoals BRON-HO 
• In 2014 voorbereiding (Q1 en Q2) 
• Ontwikkelen (Q3 en Q4) 
• Aandacht voor risico’s: 

• Gevolgen administraties 
• Leveranciers 
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MBO Transparant 
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Examinering 

• Op iedere school gaat het net weer even anders: 
andere perspectieven & andere accenten 

• Behoefte: systeem om workflow te beheersen (check) 
• Behoefte: planningstool gekoppeld aan leerlingvolg-

systeem én communiceert met leerlingen (do) 
• Wens: geen losse systemen 
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Leergang administratie 

Inhoud Extern 
·         Grondslagen van het onderwijs 
o   WEB en uWEB 
o   Rol en plaats OCW, MBO Raad, 
  DUO, Inspectie 
o   Beleidsprocesmodel op hoofdlijnen 
·         Andere externe partijen 
o   SBB en Kenniscentra 
o   MBO15 
o   saMBO-ICT 
o   Kennisnet 
o   Accountant 
·         Relevante ontwikkelingen 
o   Focus op Vakmanschap en iFoV 
o   Herziening KS 
o   SION projecten 

Inhoud intern 
·         DA in relatie tot andere administratieve 
 processen 
o   Aan- en afwezigheid / VSV 
o   Prestatieregistratie en Examinering 
o   Zorg en Begeleiding 
o   Het belang van een transparante en actueel 
gehouden AO 
·         DA in relatie tot verantwoording en 
managementinformatie 
o   MIP’s 
o   Uitwisseling met BRON 
o   Cascademodel en Planning en Control 
o   Verplichte rapportages aan derden (gemeenten oa) 
·         DA en relaties met de leveranciers van IT 
o   Leveranciers van applicaties 
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Publicaties 
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Jan.bartling@sambo-ict.nl 
06-53 367 865 

Jan Bartling 
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