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Generieke Cijfers 

Morgen werkgroep => Demo nieuwe interface aanlevering 
 
Volgende sprint => Inbouwen controles 
 
Experiment Doorlopende leerlijnen 
 
Gecombineerde leerweg 
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Controle OOK 

Brief OCW 5 september 
- eerst onderwijsovereenkomst ondertekenen => inschrijving door het bevoegd 

gezag  => deelnemer tot de opleiding toegelaten.  
- bekostiging => de deelnemers die op 1 oktober van het tweede daaraan 

voorafgaande jaar zijn ingeschreven en met wie dus op die datum een 
onderwijsovereenkomst gesloten moet zijn, en die op die datum de opleiding 
daadwerkelijk volgen.  

- strikter toezien op de naleving van de verplichtingen inzake de 
onderwijsovereenkomst en consequenties verbinden aan de niet naleving.  

- Handelswijzen voor de accountant zullen met ingang van 2014 in het 
onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ worden opgenomen  

- instellingen die dit nog niet geheel op orde hebben krijgen een jaar de tijd 
voor verbetering te 
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Controle OOK 

Brief OCW 25 september 
- Geen sprake van scherper beleid. Altijd al controle op aanwezigheid van ondertekende 

onderwijsovereenkomsten op de peildata voor de bekostiging.  
- In brief van 20 juni heeft de inspectie (in overleg met OCW) toegestaan dat de accountants ‘de 

bevindingen van de controle op de datering van onderwijsovereenkomsten niet hoeven te betrekken 
in de oordeelsvorming over de juistheid van de bekostigingsgegevens’. De instellingen hoefden 
dus, in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen deelnemers ‘uit de bekostiging te halen’. De 
accountants mochten volstaan met rapportering  

- versoepeling  accountantscontrole doorgetrokken naar bekostigingsjaar 2014. Dus geen 
deelnemers ‘uit de bekostiging gehaald’ vanwege formele tekortkomingen ten aanzien van de 
onderwijsovereenkomsten.  

- Oproep om bekostigingsoverwegingen geen rol te laten spelen bij het aannemen en inschrijven van 
studenten en bij het verzorgen van onderwijs.  

- Accountants rapporteren tekortkomingen  aan DUO. Bijzondere omstandigheden kunnen worden 
toegelicht.  

- Instellingen krijgen een redelijke termijn (een jaar) om hun administratieve processen op orde te 
brengen.  
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Stoppen levering Educatie 

Het leveren van Educatie aan BRON stopt per 01-01-2015 
 
21.000 inschrijvingen, waarvan 4000 met een geplande einddatum na >31-
12-2014 
 
17.000 met een geplande einddatum voor < 31-12-2014waarvan 5.000 met 
een geplande einddatum voor 31-7-2014.  
 
Voorstel => per Brin een overzicht op de beveiligde site met daarin alle 
openstaande inschrijvingen + verzoek om de inschrijvingen te beëindigen 
dan wel DUO toestemming te geven om deze inschrijvingen administratief 
dicht te schrijven per 31-12-2014. 
 

 



DUO Relatiebeheer  
7 

Locatiecode 

 
OCW heeft onlangs een controle gedaan op juistheid van de locatiecodes 
die in BRON staan. Heeft u hierover een brief ontvangen van het ministerie 
dan kunt u het beste (indien nodig) via het NHR register de nummers 
controleren.  
 
Meer informatie: http://www.kvk.nl/over-de-kvk/over-het-handelsregister/wat-
staat-er-in-het-handelsregister/ 

 
 
 
 

http://www.kvk.nl/over-de-kvk/over-het-handelsregister/wat-staat-er-in-het-handelsregister/
http://www.kvk.nl/over-de-kvk/over-het-handelsregister/wat-staat-er-in-het-handelsregister/
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BVE Congres  

 
4 november Amersfoort 
 
Uitgebreide programmering inclusief dinerbuffet 

 
Uitnodiging komt er aan  
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Nieuws 

 
Internetconsultatie Gecombineerde Leerweg 
 
Bekostigingsbeschikking rond 20 oktober 
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