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Aanleiding 

Op het gebruikersoverleg d.d. 29 oktober 2013 was Rianne Ulrich, beleidsmedewerker bij de 

directie BVE van OCW aanwezig. Op haar verzoek is er een inventarisatie gemaakt van de 

punten in het BVE-veld, die een administratieve last voor de instellingen betekenen. Hieronder 

is een lijst van punten opgesteld, die in aanmerking zouden kunnen komen om de last voor de 

BVE- instellingen te verlichten. 

 

Uiteraard is het hierbij uitdrukkelijk de bedoeling dat de rechtspositie van deelnemers en de 

betrouwbaarheid van de deelnemersadministraties volledig intact blijven. De 

accountantscontrole blijft volledig in tact en garandeert aldus de zekerheid over de 

rechtmatigheid van de bekostiging. 

 

 

  



Uitdagingen en oplossingsrichtingen 

 
1. Les en cursusgeld 
 

1.1. Innen van het cursusgeld.  

Het zou een verlichting voor de instelling zijn, als het cursusgeld in de toekomst door DUO 

geïncasseerd kan worden. DUO incasseert het lesgeld al en heeft een inningsysteem dat ook 

gebruikt kan worden voor het innen van cursusgeld. DUO “weet” ook welke deelnemers 

cursusgeld moeten betalen, immers de instellingen leveren wekelijks alle nieuwe inschrijvingen 

van BBL deelnemers aan aan DUO. Eveneens worden alle wijzigingen op die inschrijvingen aan 

DUO verstrekt. 

 

1.2. Derdenmachtiging 

De betaling van het cursusgeld wordt vaak door derden gedaan. Veel BBL-ers zitten (nog) in 

lagere salarisschalen. De werkgever betaalt daarom vaak het cursusgeld. In het verleden is daar 

door enkele instellingen op beperkte schaal misbruik van gemaakt en zijn er maatregelen 

genomen om dat misbruik tegen te gaan. Dat is de zogenaamde derdenmachtiging. Daarmee 

geeft de deelnemer toestemming dat een derde voor hem het cursusgeld betaalt. In de praktijk 

is dat eigenlijk altijd het bedrijf. 

De instelling kan in dat geval een rekening voor het cursusgeld naar het bedrijf sturen. Maar 

dan treedt er nog een complicatie op. Veel bedrijven stellen facturen alleen betaalbaar als er 

ook een inkoopopdracht, bestelling of iets dergelijks is. 

De instelling moet voorafgaand aan het verzenden van de factuur voor het cursusgeld aan het 

bedrijf een “pro forma” inkoopopdracht of bestelling sturen. 

 

Ofwel, er moeten voor de BBL deelnemer drie documenten ondertekend worden: 

• de BPV-overeenkomst die ondertekend moet worden door de deelnemer, het  

 leerbedrijf en de instelling; 

• de derdenmachtiging, waarin de deelnemer toestemming geeft dat een ander voor hem het  

 cursusgeld betaalt (dit is echt een wassen neus, welke deelnemer in zijn puberteit zal  

 weigeren dat iemand anders voor hem enkele honderden euro’s betaalt ? Deelnemers  

 tekenen dit natuurlijk massaal en weigeren dit nooit.). 

• het bedrijf moet een document ondertekenen waarin ze verklaren het cursusgeld te zullen  

 betalen. 

 

We kunnen deze hele problematiek sterk vereenvoudigen door in de BPV-overeenkomst op te 

nemen dat het bedrijf het cursusgeld mag betalen. Alle partijen ondertekenen dit. Vervolgens 

kan DUO de factuur voor het cursusgeld naar de deelnemer sturen. Die levert de factuur in bij 

het bedrijf dat deze betaalt. 

 

 

1.3. Cursusgeld betalen en geldige inschrijving 



Als een BOL deelnemer het lesgeld niet betaalt, heeft de deelnemer een probleem. In het 

uiterste geval wordt zijn studiefinanciering ingehouden en wordt er een incassobureau 

ingeschakeld. 

Als een BBL deelnemer zijn cursusgeld niet betaalt voordat hij aan zijn studie begint, komt de 

inschrijving van de deelnemer niet voor bekostiging in aanmerking en wordt de instelling dus 

gekort. 

Het is onduidelijk waarom dit verschil bestaat en het verschil in maatregel wordt als 

disproportioneel beschouwd. 

 

 

2. Vanuit administratief oogpunt kan de 2e teldatum worden 

afgeschaft 
Er is een extra meetmoment in het BVE  bijgekomen. Indertijd was het idee dat er veel 

uitschrijvingen na 1 oktober van een jaar waren en dat er te veel bekostigd zou worden. In de 

praktijk blijkt dat de uitstroom na 1 oktober gecompenseerd wordt door de instroom per 1 

februari. Bovendien zijn instellingen verplicht om in hun jaarverslag het aantal deelnemers op te 

nemen dat net na de teldatum wordt uitgeschreven, dan wel ingeschreven. Hiermee blijft dus 

geborgd dat de bekostiging op grond van de telling op 1 oktober terecht verstrekt wordt. Als de 

tweede teldatum in februari wordt afgeschaft, scheelt het de instelling veel extra werk. Het 

vereenvoudigt de accountantscontrole, bespaart kosten  en maakt het ook mogelijk dat 

jaarverslagen veel eerder kunnen worden opgesteld. Deze informatie komt hierdoor sneller ter 

beschikking. 

NB. Vanuit het financiële oogpunt van individuele instellingen kan de uitkomst van de 2e 

teldatum wel degelijk verschil maken. Dit zal dus apart ook bestuurlijk moeten worden 

besproken 

 

 

3. Gebruik van beschikbare informatie uit BRON 
In BRON is veel relevante en actuele informatie over deelnemers aanwezig. We kunnen nog 

forse lastenverlichtingen bereiken door deze informatie beter te ontsluiten. 

 

3.1. Vanuit administratief oogpunt kan worden gestopt met levering hoogste 

vooropleiding 

De vooropleiding van de meeste (toekomstige) deelnemers is al bekend bij DUO. De instellingen 

hoeven deze gegevens in wezen niet meer aan te leveren omdat ze al bekend zijn bij DUO. Dat 

scheelt veel werk voor de instelling als van deze gegevens gebruik gemaakt kan worden. Dat wil 

zeggen dat DUO ze aan de instellingen aanlevert en ze niet meer opvraagt bij de instellingen. 

Hiermee gaat de kwaliteit van de beschikbare gegevens ook drastisch omhoog. 

Echter, bij oudere deelnemers zijn die gegevens niet altijd in BRON beschikbaar. In die gevallen 

zou de instellingen die nog moeten aanleveren. Er zijn partijen (zoals SZW) die nog wel gebruik 

maken van dit aangeleverde gegeven. 



 

3.2. In- en uitschrijfbewijzen 

Deze gegevens worden verplicht aan BRON aangeleverd. Maar de instellingen moeten deze 

gegevens ook op papier aanleveren aan andere instellingen, als bewijs dat de deelnemer is in- 

of uitgeschreven. Deze berichtenstroom zou ook volledig geautomatiseerd via BRON kunnen 

verlopen. Dat is sneller, betrouwbaarder en bespaart alle instellingen werk. 

 

3.3. Vervanging 4e handtekening op de 

beroepspraktijkvormingsovereenkomst 

Deelnemers mogen alleen bij een geaccrediteerd leerbedrijf hun beroepspraktijkvorming 

uitvoeren. Voor BBL deelnemers wordt dit formeel gecontroleerd op een “papieren” manier en 

informeel op de “digitale” manier. Instellingen zijn verplicht beide manieren uit te voeren.De 

“papieren” manier werkt als volgt. De instelling stelt samen met het leerbedrijf en de deelnemer 

een BPV-overeenkomst op (eerst wordt natuurlijk gecontroleerd of het leerbedrijf 

geaccrediteerd is). Iedere instelling past een eigen procedure toe om de BPV-overeenkomst te 

laten ondertekenen. Een van de instellingen beschreef de volgende procedure. De BPV-

overeenkomst wordt geprint in viervoud en door de drie partijen ondertekend. Vervolgens wordt 

dit papieren document in viervoud aangeboden aan het betreffende kenniscentrum. Deze dient 

de BBL BPV-overeenkomst namelijk ook in viervoud te ondertekenen. Niet als partij, betrokken 

bij die overeenkomst, maar als bewijs dat het een geaccrediteerd leerbedrijf  is. Tenslotte wordt 

het document in drievoud, van alle vier de handtekeningen voorzien, door het kenniscentrum 

weer aan de instelling geretourneerd. Een exemplaar is voor de instelling, de overige twee 

worden door de instelling verzonden aan de deelnemer en aan het leerbedrijf, o.a. om als bewijs 

te gebruiken bij subsidie aanvragen. Deze manier kennen we sinds 1996. 
De digitale manier maakt gebruik van BRON. Instellingen zijn verplicht om de BPV-gegevens ( 

incl. begin- einddatum en omvang in uren ) aan BRON aan te bieden. Alle instellingen leveren 

de overeenkomsten sinds 2009 geautomatiseerd aan BRON. BRON heeft een koppeling met de 

database van alle kenniscentra (Stagemarkt) waar wordt gecontroleerd of het een 

geaccrediteerd bedrijf betreft. Mocht dat niet zo zijn, wordt er een signaal naar BRON gestuurd 

dat de BPV overeenkomst wordt afgekeurd. BRON stuurt dit weer door naar de instelling die 

vervolgens de geëigende actie kan ondernemen. Met de digitale manier is alle informatie voor 

alle partijen beschikbaar. 

Omdat een en ander in BRON wordt vastgelegd kan dit door de diverse instanties ook goed 

gecontroleerd worden. Tot op heden vinden controles van de BPV-overeenkost gebaseerd op de 

BRON data nog nauwelijks plaats. Het benutten van deze data zal een positief effect hebben op 

de kwaliteit en is ook tevens een lastenverlichting bij de controle. 

In de wet Deregulering Administratieve Lasten (DAL) is vastgelegd dat, indien kwalitatief voor 

zowel BBL als BOL de digitale informatievoorziening op orde is bij alle instellingen, de 4de 

handtekening kan komen te vervallen. Na het vervallen van de 4de handtekening blijft de 

“papieren” manier dus nog wel bestaan, maar wordt eenvoudiger uitvoerbaar, zonder 

handtekening van het kenniscentrum. In de laatste meting van feb. 2014 voldeed echter nog 



een  behoorlijk deel van de instellingen niet aan gestelde kwaliteitscriteria, waardoor OCW ook 

nog geen besluit genomen heeft om de 4de handtekening af te schaffen. 

Door saMBO-ICT, SBB en DUO zijn begin 2014 initiatieven ontplooid om, gerelateerd aan het 

nieuwe BRON, de BPV informatiestroom te verbeteren om daarmee ook een lastenverlichting 

voor instellingen te bereiken. 

 

Voorstel is om de 4e handtekening op papier te vervangen door de “elektronische” goedkeuring 

zoals die via BRON wordt afgegeven. Koppel deze vervanging aan vernieuwing BRON zodat er 

optimaal resultaat uit de lastenverlichting gehaald kan worden. 
 

3.4. Terugkoppeling geboorteplaats 

BRON is gekoppeld aan het GBA, gegevens van deelnemers worden dan ook gecontroleerd aan 

de hand van het GBA. Het zou erg handig zijn als de instellingen vanuit het GBA niet alleen de 

actuele gegevens ter controle terugkrijgt, dat is nu al goed geregeld, maar ook de 

geboorteplaats. Dat gegeven moet namelijk op het diploma vermeld worden en is in het GBA 

bekend. 

 

3.5. Handhaving koppelingswet 

Instellingen zijn verplicht om te controleren of deelnemers rechtmatig in Nederland verblijven. 

Dat moeten ze doen door de identiteit te controleren en eventueel de verblijfsvergunning. Hier 

zijn twee opmerkingen te maken. Allereerst dat het hier maar gaat om enkele tientallen of 

honderden deelnemers. En ten tweede, deze gegevens staan al in BRON of het GBA. Dus laat 

BRON aan de instelling melden dat de deelnemer niet mag worden ingeschreven omdat de 

verblijfsvergunning niet op orde is. BRON kan dat daarnaast ook netjes aan de betrokken 

persoon melden. Immers, het adres is bekend. 

 

3.6. Controle kopie identiteitsbewijs kan uit kontroleprotocol 

Instellingen mogen geen kopie identiteitsbewijs van deelnemers in het deelnemerdossier 

bewaren/archiveren. Het College bescherming persoonsgegevens is hier heel stellig in. 

Instellingen mogen de gegevens wel inzien en dit als 'gezien' accorderen,. Dit is dan ook van 

groot belang om te weten voor de accountants, die het assurancerapport van de instellingen 

moeten controleren en goedkeuren. Er wordt gesuggereerd dat het controleprotocol 

aanwezigheid van een kopie van een ID bewijs in het archief voorschrijft. Dat is dus onjuist en 

mag wettelijk ook niet (Wet bescherming persoonsgegevens). In het controleprotocol wordt in 

principe gesteund op de uitwisseling van BRON met het GBA (gemeentelijke basis 

administratie). Alleen indien deze verificatie door DUO niet  heeft plaatsgevonden is aanvullende 

informatie bij de instelling nodig. Dit heeft te maken met de koppelingswet (bve en ho) en bij 

VO met het leerplusarrangement VO en nieuwkomers VO. 

 

 

4. Algemene punten 
 



4.1. Volledigheidsverklaring 

Dit is een relikwie uit het verleden. Gebaseerd op de oude praktijk dat het College van Bestuur 

het telformulier moest ondertekenen. Daarmee werd de telling bevroren. De accountant 

controleerde de opgave van het College van Bestuur. Die situatie heeft men gepoogd met het 

vinkje in stand te houden. Echter, de digitale werkelijkheid en de wetgeving met betrekking tot 

BRON is echt een heel andere. Instellingen zijn verplicht om alle wijzigingen binnen 7 dagen 

door te geven aan BRON. Dat heeft effect op die volledigheidsverklaring. 

Wat houdt het die volledigheidsverklaring in? Het volgende: voor 15 oktober van elk jaar moet 

de applicatiebeheerder van de deelnemersadministratie een vinkje aanzetten dat de instelling 

klaar is met het vullen van BRON. Op basis van dat vinkje wordt er een berichtje naar BRON 

gestuurd. Als dit vinkje niet aan wordt gezet, wordt er geen eerste foto gemaakt. Dit vinkje 

heeft verder geen enkele consequentie. Want nadat het vinkje is gezet, worden alle mutaties 

natuurlijk gewoon doorgegeven. Binnen 7 dagen zoals hierboven al aangegeven. De werkelijke 

opgave van wat de instelling denkt dat haar deelnemersaantallen zijn, is de definitieve BRON-

foto van na de mutatiestop. Die wordt door de accountant gecontroleerd. Met het instellen van 

de mutatiestop stelt de instelling vast dat dit haar opgave van het aantal deelnemers, etc. is. 

De besparing in administratieve last is natuurlijk minimaal. Maar het wegnemen van deze 

constructiefout is toch van belang. 

 

4.2. Belang voor de administratie van vroegtijdig leveren van informatie over 

de nieuwe of veranderende opleidingen 

Instelling zijn verplicht om bij hun voorlichting uitsluitend gebruik te maken van vastgestelde 

opleidingsnamen en crebocodes. Dit om het optuigen van leuke opleiding met fancy namen 

tegen te gaan. De voorlichting voor het schooljaar 2015-2016 begint in september 2014. Dan 

word het voorlichtingsmateriaal opgesteld, folders gedrukt, toeleverende scholen bezocht, 

websites ingericht en deelnemersadministratie voorbereid. In de winter worden ook alle 

onderwijslogistieke consequenties doorgerekend en worden waar nodig nieuwe curricula 

ontwikkeld. 

Voor al deze processen op de werkvloer is het nodig dat tijdig bekend is wat in het betreffende 

schooljaar de kwalificatiedossiers met naam, code en inhoud zullen zijn. Tijdig wil dus zeggen 

dat in dit voorbeeld in de maanden juni/juli/augustus deze gegevens bekend worden gemaakt. 

En niet, zoals het nu soms gebeurt, ergens in het voorjaar van 2015. 

 

5. Ondertekening overeenkomsten door ouders 
Het BVE is de enige onderwijssector die onderwijs- en BPV-overeenkomsten kent. Uiteraard is 

het handig en verstandig dat rechten en plichten van partijen goed vastgelegd worden. Echter, 

een omstandigheid in de praktijk geeft veel administratieve rompslomp en is ook strijdig met 

andere wetgeving. Immers, het is bij wet geregeld dat bij minderjarige deelnemers de 

wettelijke vertegenwoordigers mede moeten ondertekenen. Nagenoeg alle deelnemers in het 

beroepsonderwijs zijn ouder dan 16 jaar. Bij hoge uitzondering komt het voor dat een 

deelnemer bij aanvang van de studie jonger is dan 16. 



Wat zegt een andere wet over een gelijksoortig onderwerp? 

Het aangaan van een arbeidsovereenkomst door minderjarige, maar wel 16 jaar of ouder. 

 

Conclusie: hij mag wel een arbeidsovereenkomst afsluiten. Maar als hij tegelijkertijd ook nog 

een opleiding wil doen, bijvoorbeeld BBL, dan moet hij ook nog een onderwijsovereenkomst en 

een BPV-overeenkomst laten ondertekenen door zijn ouders. Wat is hier nu de toegevoegde 

waarde van die ondertekening? Ofwel, je mag als 16-jarige wel een arbeidsovereenkomst 

tekenen als matroos op de wilde vaart, en morgen de haven uitvaren richting China. Maar als je 

naar school wilt en wat wilt leren, moeten je ouders toestemming geven. 

 

 

6. Afschaffen aanleveren educatie (WEB) 
Waarom is er een verplichting om educatiegegevens aan BRON te leveren? 

Van alle educatiegegevens in BRON is ongeveer 75% inmiddels achterhaald. De geplande 

einddatum ligt in het verleden, soms zelfs met enkele jaren. De aanlevering van deze gegevens 

heeft de laagste prioriteit omdat er geen bekostiging aan verbonden is en onduidelijk is wat er 

met deze gegevens wordt gedaan. 

In juni 2013 zijn er nieuwe opleidingscodes gekomen voor de Educatietrajecten. Hiervoor 

moeten alle instellingen eerst wel licenties aanvragen bij DUO Zoetermeer om deze opleidingen 

te mogen geven. Tot nu toe is er nog niet één nieuwe licentie voor educatie aangevraagd. De 

codes worden al wel aan BRON geleverd, maar in geringe aantallen en door een klein aantal 

instellingen. 

Verder ligt er een concept wetsvoorstel waarin gesteld wordt dat gemeenten niet meer verplicht 

zijn om educatietrajecten bij ROC's te laten volgen. ROC's hebben hiermee dus ook niet meer de 

plicht om educatietrajecten aan te bieden, wat leidt tot de hoofdvraag: waarom verplicht 

leveren aan BRON ? Als gemeenten de educatietrajecten kunnen uitbesteden bij andere 

partijen, hoeven deze andere partijen ook niet aan BRON te leveren.  
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