
ACTUALITEITEN DUO 2 februari 2015 

 

Doorontwikkelen BRON / HKS 

Akkoord voor MBO inwinnen en bekostiging 
HKS: resultaten op de keuzedelen kunnen nog niet direct per 1 augustus 2016 aan DUO 

worden geleverd, maar op een later tijdstip in de vorm van een nalevering 

Werkgroep druk bezig met uitwerken User Stories 

 
 

Bekostiging: terugmeldingsoverzicht beroepsonderwijs 

Het terugmeldingsoverzicht op basis van de eerste voorlopige bekostigingsfoto van dit 

studiejaar is vanaf 30 januari 2015 online beschikbaar op het Entree Portaal. 
 

Het bevat de voorlopige aantallen deelnemers, inschrijvingen en diploma's in het 

middelbaar beroepsonderwijs, bekostigd en niet bekostigd, van de teldatum 1 oktober 

2014. Het overzicht vindt u via 'Inloggen Entree' en kunt u raadplegen tot 16 februari 

2015. 
 

DUO stuurt, in de week van 30 januari, het 'papieren' terugmeldingsoverzicht aan iedere 

instelling. Dit overzicht heeft dezelfde vorm als de voorlopige terugmelding van het 

studiejaar 2013-2014.  

Nieuw PvE 15.01 

Op dit moment geldt het Programma van Eisen versie 15.01. De volgende aanpassingen 

staan in deze versie: 

 aanpassingen ihkv aanleveren examenonderdeel Nederlandse taal MBO-4 

 aanpassing aanleveren deelkwalificaties/Eli certificaten niet meer mogelijk 

 aanpassingen ihkv het accountantscontroleproces 

 aanpassing vanwege de 7 dagen aanlevertermijn 

 aanpassingen ihkv Rekentoets VO controle overige vakken 

In het programma van Eisen staan alle technische specificaties van Bron BVE. U vindt 

deze hier. 

https://duo.nl/zakelijk/BVE/Inschrijvingsgegevens/Programmas_van_eisen.asp 

 
 

Naamgeving Generiek Examenonderdeel Nederlands 

Tijdens het gebruikersoverleg van 13 januari jl. hebben we de aanpassingen voor 

generieke examenonderdelen voor het studiejaar 2015/2016 besproken. 
(zie ook bijgevoegde presentatie) 

 

Tijdens dit gesprek kwam naar voren dat men veel moeite heeft met de benaming voor 

Nederlands taal voor MBO 2 en MBO 3 zoals we die voorstelden. 

Voorstel voorbenaming: Nederlandse taal 2F mbo-2/3  
De deelnemers van het overleg waren unaniem van mening dat de toevoeging mbo-2/3 

geen waarde had en alleen voor verwarring zou zorgen. 

 

DUO heeft dit met OCW besproken en heeft daarin ook meegenomen welke afspraken er 
gemaakt zijn over de benaming van Nederland voor MBO-4 

 

Dit heeft geleid tot onderstaand voorstel voor de naamgeving van de naamgeving van 

het generieke examenonderdeel Nederlands. 
Voor Nederlands MBO-4  

De benaming luidt dan als volgt: Nederlandse taal 3F 

 

https://duo.nl/zakelijk/inloggen_zakelijk.asp
https://duo.nl/zakelijk/BVE/Inschrijvingsgegevens/Programmas_van_eisen.asp
https://duo.nl/zakelijk/BVE/Inschrijvingsgegevens/Programmas_van_eisen.asp


Voor Nederlands voor MBO-2/3  

De benaming daarvan luidt dan: Nederlandse taal 2F 

 

Internetconsultatie Wijziging Rekentoets 
De extra maatregelen van het Rijk voor het verbeteren van de rekentoets staan in de 

kamerbrief Stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen in vo en mbo. 

Voorbeelden van maatregelen zijn: 

 Een overgangsperiode waarin leerlingen geen cijfer krijgen, maar een 
vaardigheidsscore (voldoende of onvoldoende). De overgangsperiode duurt 4 jaar.  

 Aangepaste toetsen voor leerlingen die zwak zijn in rekenen. 

 Entree-basisdiploma in de entreeopleiding en een vakdiploma in mbo-2. 

 Nieuwe regels voor de doorstroom van leerlingen. 
 Docenten mogen de rekentoetsen na afloop inzien. 

Het doel is zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen het referentieniveau voor rekenen 

halen. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/toetsen-examens-taal-en-

rekenen/extra-maatregelen-rekenonderwijs 
 

Een openbare internetconsultatie over een voorstel voor wijzigingen op de invoering van 

de rekentoets. Met deze consultatie wil het ministerie scholen, instellingen en andere 

belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen in de genoemde 
besluiten en hen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren. 

 

http://www.internetconsultatie.nl/wijzigingsbesluit_rekentoets 

 
 

Passend Onderwijs 

De indicatie gehandicapt in BRON is momenteel zo geïmplementeerd dat deze bij een 

inschrijving aanwezig is of niet.  
OCW wil voor beleidsinformatie weten  of er gedurende die inschrijving op enig moment 

sprake geweest is van  extra ondersteuning ivm passend onderwijs. OCW gaat er  vanuit 

dat in de regel de afspraken die gemaakt zijn over extra ondersteuning voor deze 

deelnemers in de OOK, voor de gehele duur van de opleiding nodig zullen zijn. 

Informatie over de exacte periode waarin de ondersteuning plaatsvindt is niet nodig.. 
 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/12/17/kamerbrief-invoering-referentieniveaus-taal-en-rekenen-in-vo-en-mbo.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/toetsen-examens-taal-en-rekenen/extra-maatregelen-rekenonderwijs
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/toetsen-examens-taal-en-rekenen/extra-maatregelen-rekenonderwijs
http://www.internetconsultatie.nl/wijzigingsbesluit_rekentoets
http://www.internetconsultatie.nl/wijzigingsbesluit_rekentoets

