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Generieke Cijfers 

Eerst alleen Nederlands niveau 4 (1-8-2014) 
 
Als eerste gezamenlijk ontwikkelen op nieuwe werkwijze 
 
Vanaf december aanleveren 
 
Samenhang met FACET? 
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Terugmeldingsoverzichten 

 
Veel bevindingen 
 
DUO lost dit op 
 
Gebruik door accountants van Terugmeldingsoverzichten? 
 
Terugmeldingsoverzichten VAVO 
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Rekentoets VAVO 

 
Aanleveren mogelijk vanaf heden 
 
Uitslag op aparte bijlage  (Geen wijzigingen meer hierop) 
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Lijst Lastenverlichting 
Innen van het cursusgeld 
Derdenmachtiging afschaffen 
Cursusgeld betalen en geldige inschrijving 
Afschaffen 2e Teldatum 
Stoppen met leveren hoogste vooropleiding 
In- en uitschrijfbewijzen via BRON 
4e Handtekening vervangen door electronische goedkeuring 
Terugkoppeling geboorteplaats 
Handhaving koppelingswet 
Controle kopie identiteitsbewijs kan uit kontroleprotocol 
Volledigheidsverklaring afschaffen 
vroegtijdig leveren van informatie over de nieuwe of veranderende 
opleidingen  
Mede ondertekenen overeenkomst door ouders? 
Afschaffen aanleveren Educatie (WEB) 
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Subsidieregeling Praktijkleren 
 
In plaats van WVA sinds 1-1-2014 
 
Door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) 
 
Leerbedrijf vraagt aan -> controle door RVO via SBB (accreditatie) en in 
BRON(inschrijving en BPV) 
 
DUO heeft per juli 2014 een webservice met BRON gereed voor controle 
zodat er tijdens (de behandeling van) de subsidieaanvraag door RVO 
gebruik kan worden gemaakt van gevalideerde gegevens.  
- RVO levert gegevens via een webservice aan DUO.  
- DUO zal vervolgens via een webservice aan het RVO laten weten of deze gegevens 

al dan niet overeenstemmen met hetgeen in BRON is geregistreerd. 
- DUO levert een bevestiging of een ontkenning van gegevens die betrekking hebben 

op het ingeschreven zijn in VMBO/MBO/HBO/WO en het hebben gehad van 
beroepspraktijkvorming MBO of een werkleer-traject in het voortgezet onderwijs. 
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Nieuws 

 
BVE Congres op 4 november 
 
www.examenloket.nl 
 
Eerste aanmeldingen Digitaal Aanmelden – Nordwin 
 
Studiefinanciering: afschaffen vooraankondigingen 
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