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Presentaties BVE Congres 

http://www.duo.nl/zakelijk/Nieuwsbrief_OS/Landingspages/BVE_cong
res_2014_een_succes.asp 

 

 

 

Generieke Cijfers 

Vanaf dit studiejaar (2014-15) gaat de taaltoets meetellen voor het diploma van 

mbo-4. Een jaar later volgen mbo-2 en mbo-3. Vanaf november vinden de eerste 
centrale examens plaats voor Nederlands mbo-4. In de WEB is opgenomen dat 

de resultaten worden geregistreerd in BRON in verband met onder andere 

toezichttaken van de inspectie en voor opname in het diplomaregister. 

Wat betekent dit? 

Dit betekent dat in BRON en uw administratie extra velden komen om de 

resultaten van de taaltoets te registreren en aanleveren. Het aanleveren van de 
resultaten geldt voor het bekostigd en niet bekostigd onderwijs. 

De afgelopen maanden hebben instellingen, leveranciers, DUO en OCW 

besproken welke gegevens aangeleverd gaan worden en op welke manier dat 

moet. Op dit moment zijn DUO en uw leverancier bezig met de aanpassingen die 

hiervoor nodig zijn. Uw leverancier zal u hierover nader informeren. 

Wanneer levert u de resultaten aan BRON?  
Als u een mbo-4-diploma aanlevert aan BRON dan levert u ook de resultaten van 

de taaltoets mee. Het is ook mogelijk om de resultaten van de taaltoets ‘los’, 

zonder bijbehorend diploma, aan BRON te leveren. Bijvoorbeeld als een student 

de instelling verlaat zonder diploma maar wel het instellingsexamen en/of 

centraal examen voor Nederlandse taal 3F mbo-4 heeft gehaald. De resultaten 

worden dan in BRON bij de persoonsgegevens geregistreerd. 

Resultaten pilotexamens niet in BRON 
Voor november 2014 zijn pilotexamens afgenomen. De resultaten van deze 

pilotexamens mogen niet in BRON worden geregistreerd. De instellingen zorgen 

voor hun eigen registratie van deze gegevens. 

Als een student heeft meegedaan aan het pilotexamen en in het studiejaar 2014-

2015 zijn mbo-4-diploma haalt dan worden de resultaten van het pilotexamen 

als vrijstelling aan BRON geleverd. 

Extra velden in BRON 

Onderstaande velden worden toegevoegd aan BRON. Zodra uw administratie is 

aangepast kunt u deze gegevens aanleveren aan BRON. Resultaten die daarvoor 

zijn behaald en vrijstellingen levert de instelling dan alsnog aan. (met 

terugwerkende kracht)  

Examenonderdeel 

http://www.duo.nl/zakelijk/Nieuwsbrief_OS/Landingspages/BVE_congres_2014_een_succes.asp
http://www.duo.nl/zakelijk/Nieuwsbrief_OS/Landingspages/BVE_congres_2014_een_succes.asp


IE-cijfer 

IE-vrijstelling 

CE-cijfer 

CE-vrijstelling 

E-cijfer 

Vrijstelling generiek examenonderdeel 

 
BRON: aanpassing dashboard actuele status BPVO's 

Sinds lange tijd bestaat de wens om beter inzicht te krijgen in de actuele status 

van de in BRON geregistreerde BPV-overeenkomsten (BPVO's). In samenwerking 

met SBB zijn aanpassingen in het dashboard BVE gedaan. Vanaf maandag 24 

november bevat het dashboard de volgende BPV-statussen: 

 niet geldig (signaal 931, 932, 933 en 936) 
 geldig (signaal 934, 935 en 938)  

 geldig en erkend (signaal 937)  

 geen signaal 

'Geen signaal' betreft BPVO's die geldig zijn in het lopende studiejaar, maar 

waarbij een werkelijke einddatum in BRON staat. Deze einddatum is dan ouder 

dan één maand ten opzichte van de aanmaakdatum van het actuele dashboard 

bve. Ook vallen onder 'geen signaal', BPVO's die nog niet zijn teruggekoppeld 
door SBB aan DUO, maar wel in BRON staan. 

 

De uitwisseling tussen DUO en SBB verloopt buiten BRON om en heeft een 

langere doorlooptijd dan de reguliere BRON uitwisseling. De stand in het 

dashboard (publicatie op maandag) is de bijgewerkte stand tot en met de 

donderdagochtend ervoor.  
 

De betekenis van de diverse BPV signalen kunt nalezen in het programma van 

eisen. op pagina 74. 

 

 

Bekostiging: verblijfsjaren in 2e en definitieve terugmelding 2015 
De verdeling van de deelnemersaantallen over de verblijfsjaren in het 2e 

voorlopige terugmeldingsoverzicht van afgelopen april, verschillen van de 

verdeling in de definitieve terugmelding, die in oktober jl. aan de instellingen is 

verstuurd bij het Ofb. 

 

Deze verschillen zijn ontstaan doordat bij de 2e terugmelding geen onderscheid 

is gemaakt tussen eerdere verblijfsjaren bij de entree-opleidingen en bij de 
overige opleidingen. De verdeling over de verblijfsjaren op de definitieve 

terugmelding van oktober jl. zijn juist.  

 

 

 

Punten lastenverlichting vanuit het GO 
 

Overzicht van punten die zijn overgenomen in de regeldrukagenda .  



 

De concrete actiepunten voor het mbo zijn: 

·         Afschaffen verplichting aanleveren educatiegegevens 

·         Voorlichting over ondersteuning bij administratie ESF- subsidies  

·         Meer inhoudelijke afstemming bij communicatie wet- en 
 regelgeving 

·         Verplichting tot geven van papieren in- en uitschrijfbewijzen 

 vervalt 

·         Doorontwikkelen BRON – digitaal aanmelden stimuleren 

·         Doorontwikkelen BRON – meer gegevensleveringen vanuit 

 BRON aan  scholen 

·         Verkenning naar digitale ondertekening van de onderwijs- en  
  praktijkovereenkomst 

·         Ouderhandtekening op de onderwijs- en  praktijkovereenkomst 

·         Onderzoeken van afschaffen ‘vierde handtekening’  

·         Onderzoek naar inning van cursusgeld via DUO 

·         Verschillende Ict-systemen beter op elkaar laten aansluiten 

·         Voorlichting over bewaren van paspoortkopie in het  
 deelnemersdossier 

·         Formuleren en vastleggen voorwaarden standaardisatie en 

 externe  validatie 

·         Voorlichting over bewaarplicht diploma’s 

 

De volgende items komen aan de orde in het bestuursakkoord MBO 2014 

 OCW en MBO Raad nemen de volgende maatregelen: 

·    Optimaal gebruik van gegevens van DUO: het gaat hier om de 

doorontwikkeling van het Basisregister onderwijs. Het streven is om 

instellingen geen gegevens meer aan de overheid te laten aanleveren 

die al in het Basisregister onderwijs zitten. 

·   Onderwijsovereenkomsten en bpv-overeenkomsten: om te komen tot 

vermindering van de administratieve lasten wordt: 
a. door OCW en sector samengewerkt aan het realiseren 

van  
het digitaal ondertekenen van deze overeenkomsten, 

b.  onderzocht of de ondertekening van de bpv- en 
onderwijsovereenkomsten door ouders voor 16- en 17-jarigen 

nodig is en 
c.   onderzocht hoe te komen tot spoedige afschaffing van de 

handtekening van kenniscentra op bpv-overeenkomsten. 

·    Administratieve handelingen in het kader van de Koppelingswet: OCW 
onderzoekt    of de koppelingswet zodanig kan worden aangepast dat DUO 
het rechtmatig    verblijf van studenten in Nederland vaststelt. 

·    Innen en incasso van cursusgeld: Onderzocht wordt wat de impact is 

van een taakverschuiving van de instelling naar DUO ten aanzien van 

het ”innen” en de “incasso” van cursusgeld. 

 


