
Digitaal aanmelden, overdragen en 
inschrijven 
Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs 



Inhoud 

1. Sion 

2. Uitgangspunten 

3. Streefbeeld MBO 

4. 1 Aanmelden : Aanmeldgegevens hergebruiken uit BRON 

5. 2 Overdragen : Standaarden voor gegevensoverdracht 

6. 3 Inschrijven: Digitaal ondertekenen OOK 



Sion 

• Samenwerkingsplatform Informatie onderwijs 

• Alle onderwijsraden en ondersteunende organisaties 

• Verbeteren informatiehuishouding in het onderwijs 

 

• Administratie lastenverlichting 

• Verbeteren doorgaande leerlijn 

 

• Doorstroom, Horizontaal verantwoorden,  
In- en uitschrijven, Architectuur 



Uitgangspunten 

• Eenmalige registratie, meervoudig gebruik 

• Gemeenschappelijke basisinfrastructuur 

• Onderwijs gaat over zijn eigen processen 
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Omgeving DUO 
Omgeving instelling 

DAF binnen  
Webframe school 

SIS 

Deelnemer 

BRON 
 

DUO pop up 
Standaard 
formulier 

met accordering 
deelnemer 

Link naar DUO 1a 

1b 

Tijdens aanmeldproces 
1a: NAW, vooropleiding en diploma tijdens aanmelding 
Na aanmelding 
1b: Diploma indien behaald na aanmelding 

1: Aanmeldgegevens uit BRON 



Digitaal aanmeldformulier 

 



 



• Beveiligingscertificaten regelen kost doorlooptijd. 

• DigiD met SMS verificatie. 

• Aansluiting instellingen vanuit gezamenlijke hosting situatie 

(multi tenant SAAS). 

 

 

 

 

Aandachtspunten 



Certificeringsschema cloudleveranciers 

 



 

• Al vóór de intake beschikking over de juiste harde gegevens; 

• Geen fysieke kopie diploma en cijferlijst meer nodig; 

• Realtime op de hoogte van behaalde resultaten; 

• Geen fysieke ID / identificatie meer nodig. 
 

 

Meerwaarde 



• In productie 

 

• Meer info op: 

https://duo.nl/zakelijk/BVE/digitaal_aanmelden_mbo/digitaal_aanm
elden_mbo.asp  

Stand van zaken 

https://duo.nl/zakelijk/BVE/digitaal_aanmelden_mbo/digitaal_aanmelden_mbo.asp
https://duo.nl/zakelijk/BVE/digitaal_aanmelden_mbo/digitaal_aanmelden_mbo.asp


Omgeving Latende  instelling 

Omgeving Nieuwe instelling 

 
 

DAF binnen  
Webframe school 

verbinding 

SIS 

Overdracht 
Service 

Overdrachts 
dossier 

2: Standaard Overdracht VO-MBO 

SIS 

Deelnemer 



Overzicht gegevensstandaard 

 



Overzicht checklist beveiliging 
WAT DE WET VOORSCHRIJFT VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN 

  Zijn er afspraken met de leverancier (zie paragraaf 4.2 en 4.4)?  
 Er is een bewerkersovereenkomst (zie bijlage voor een voorbeeld) 
 De leverancier is bewerker van de school, de bewerker doet zelf niets met de gegevens of het BSN  

  Wordt er aan de leerling of diens ouders door de latende school toestemming gevraagd voor uitwisseling? 
 Niet verplicht maar wenselijk: wordt de datum en wijze van toestemming ook doorgegeven?  

  Controleert de uitwisselingsservice of het veld ‘toestemming’ door de latende school is ingevoerd of 
aangevinkt (want: zonder toestemming mag het dossier niet worden uitgewisseld)? 

  Wisselt de leverancier de gegevens alleen uit?  
 Het is niet toegestaan dat de gegevens na aanlevering door de latende school worden gewijzigd of 

verrijkt met andere data?  
 Technisch ordenen is wel toegestaan, maar muteren door de leverancier niet.  

  Worden de uit te wisselen gegevens alleen door de latende school samengesteld?  
 Alleen die gegevens mogen worden uitgewisseld die strikt noodzakelijk zijn voor het leren en 

begeleiden van de leerling op de nieuwe school 
 Niet het hele leerlingdossier van de latende school wordt (standaard) uitgewisseld 
 Selectieve uitwisseling van velden uit het dossier moet gefaciliteerd worden 
 Er worden geen (aanvullende) gegevens aan derden geleverd of centraal bewaard 

  Zijn de gegevens alleen in te zien door de ontvangende school? 
 Gegevens worden niet centraal opgeslagen maar gescheiden per latende school 
 Alleen ontvangende scholen waar de kandidaat leerling zich heeft gemeld, hebben inzage in de 

gegevens van deze leerling.  
 Er is geen inzage in persoonsgegevens over leerlingen van de gehele regio (ten behoeve van 

statistiek bijvoorbeeld) 
  Is (contractueel) geregeld dat er alleen scholen gebruik maken van de diensten van deze leverancier? 

 Alleen scholen mogen met het BSN gegevens uitwisselen 
 Geen koppeling met andere dossiers of dienstverleners  
 Andere organisaties dan scholen mogen geen gebruik maken van de gegevens 

  Worden de gegevens tijdelijk opgeslagen? 
 Geen centrale database of postbus 
 Tijdelijke opslag (vernietiging gegevens geborgd) 
 Opslag alleen ten behoeve van de uitwisseling VO en MBO 

  Wordt gebruik gemaakt van de ‘gegevensstandaard VO-MBO-overstapdossier’? 



Aandachtspunten… 

• Studenten/ouders geven toestemming en hebben inzage 

• In aanvulling op service 1: aanmeldgegevens uit BRON 

• Onvoldoende beeld op aanwezigheid en kwaliteit 
gegevens in VO 

• Regionale verschillen 



Meerwaarde 

• Kwaliteit en tijdigheid van juiste en benodigde gegevens 

• Beter sturen op intake en plaatsing binnen opleiding 

• Verbetering dienstverlening: Minder papieren 

handelingen voor student en instelling (VO en MBO) 



Stand van zaken 
• Standaard is ingediend bij Edustandaard 

 

• Meer info: http://www.edustandaard.nl/afspraken-en-
architectuur/beheerde-afspraken/vo-mbo-overstapdossier/ 

 

• Checklist wordt afgestemd met Taskforce 
Informatiebeveiliging MBO 

• Document opvraagbaar via: info@sionderwijs.nl 

 

• Vervolgstappen…  
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Mail vanuit TTP met link naar ‘Tekenen OOK ‘ (PDF) 
Deelnemer tekent OOK middels DiGiD + vastlegging in TTP 
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3: Ondertekenen OOK met DigiD 



Ontwerp voorziening 
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• Ouders kunnen geen DigiD gebruiken 

• Wettelijke eisen t.a.v. handtekening 

• Generiek bouwblok (dus ook voor andere sectoren) 

Aandachtspunten 



• Minder controle en correcties  

• Betere en eerder beschikbare stuurinformatie  

• Reduceren werkzaamheden voor fysieke dossiervorming 

• Vereenvoudiging van de accountantscontrole 

• Mogelijk maken van verdere digitale ontwikkelingen 

 

Meerwaarde 



• Besluitvorming tbv realisatie 

 

• OCW bekijkt of 

• Handtekening ouder afgeschaft kan worden 

• BSN ouder door instellingen gebruikt kan gaan worden 

Stand van zaken 


