
HKS en de gegevenslevering aan BRON 
Met de invoering van HKS wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd die gevolgen hebben voor de 

gegevensuitwisseling tussen de MBO-instellingen en BRON: 

1. Invoeren keuzedelen. 
2. Opnemen AMvB-certificaten in het diplomaregister (geen keuzedeel). 

3. Invoeren BPV bij keuzedeel. 

 

Ad 1. Invoeren keuzedelen 
De keuze van een keuzedeel wordt niet geleverd aan BRON. Het resultaat dat wordt behaald voor 

een keuzedeel moet wel aan BRON worden geleverd. Ook als een keuzedeel niet behaald is dan 

wordt dit resultaat aan BRON geleverd. 
Onder een resultaat verstaan we: 

- Keuzedeel/-delen waarin examen is afgelegd en die met goed gevolg zijn afgesloten; 

- Keuzedeel/-delen waarin examen is afgelegd en die niet met goed gevolg zijn afgesloten 
Het betreft keuzedelen gedurende de inschrijving. Een student kan binnen zijn opleiding ook ‘extra 

keuzedelen’ volgen. Ook de resultaten van deze ‘extra’ keuzedelen moeten aan BRON geleverd 

worden. 
Het is mogelijk dat bij of krachtens een AMvB een certificaat is verbonden aan een keuzedeel. Er 

kan alleen een certificaat worden uitgereikt als de student geen diploma heeft behaald. Het 

certificaat wordt verstrekt bij het verlaten van de opleiding. Dit certificaat moet ook aan BRON 

worden geleverd zodat het in het diplomaregister getoond kan worden.  
In het vrijwillig jaar is het nog niet mogelijk om een certificaat te verbinden aan een keuzedeel. 

 

Instellingen kunnen een vrijstelling verlenen voor een keuzedeel waarvoor in een andere opleiding 
al een resultaat is behaald. Als dat het geval is wordt aan BRON opnieuw het eerder behaalde 

resultaat geleverd, er wordt dan niet geleverd dat er een vrijstelling is verleend. 

 
In de onderstaande tabel staat aangegeven wanneer gegevens m.b.t. keuzedelen aan BRON 

geleverd moeten worden en wanneer deze in het diplomaregister getoond worden: 

 keuzedeel 

geëxamineerd 

keuzedeel 

behaald 

AMvB 

certificaat 

verbonden 
aan 

keuzedeel 

diploma  

behaald 

aanleveren aan 

BRON 

tonen 

keuzedeel 

in diploma-
register 

1.  ja ja nee ja ja bij diplomering ja bij het 

diploma 

2.  ja ja nee nee ja bij uitschrijving nee 

3.  ja ja ja ja ja bij diplomering ja bij het 

diploma 

4.  ja ja ja nee ja bij uitschrijving en 

met certificaat. 

ja als 

certificaat 

5.  ja nee nee ja ja bij diplomering nee 

6.  ja nee nee nee ja bij uitschrijving nee 

7.  ja nee ja ja ja bij diplomering nee 

8.  ja nee ja nee ja bij uitschrijving nee 

9.  nee n.v.t. n.v.t. nee nee nee 

 

DUO controleert bij situatie 4 of op dit keuzedeel een certificaat uitgereikt mag worden, d.w.z. of 
het een keuzedeel is waaraan bij AMvB een certificaat is verbonden. 

 

Om datum resultaat (van het keuzedeel) op te kunnen nemen bij keuzedeel dient het art 2.5.5a 
onderdeel q van de WEB te worden uitgebreid. Maar omdat afgesproken is dat hier de datum 

uitschrijving aangeleverd wordt (en voor die levering is al een wettelijke grondslag) kan dit 

mogelijk zonder aanpassing van het wetsvoorstel. OCW checkt het wetsvoorstel nog. 
 

Levering gegevens aan BRON 

Hieronder staat een overzicht van de aan BRON te leveren gegevens van het keuzedeel. Dit is 

mede gebaseerd op de resultaten van de workshop tijdens de werkgroep met het veld op 16 
december 2014 en 13 januari 2015. 

 



Gegeven Vulling Opmerkingen 

Code keuzedeel crebo-code Formaat: een ‘K’ gevolgd door 4 

cijfers 

Datum resultaat Mogelijke waarden: 

 Datum uitschrijving 

 

Resultaat Mogelijke waarden: 
 Behaald 

 Niet behaald 

Indien een vrijstelling wordt 
verleend moet het destijds 

behaalde resultaat aan BRON 

worden geleverd. 

AMvB-certificaat 

uitgereikt 

Mogelijke waarden: 

 Ja 
 Nee 

Alleen bij situatie 4 in de vorige 

tabel wordt hier de waarde Ja 
aangeleverd. 

 

Ad 2. Opnemen AMvB-certificaten in het diplomaregister (geen keuzedeel) 
Sommige kwalificaties bevatten een of meer onderdelen waaraan bij of krachtens een AMvB een 

certificaat is verbonden. Deze behaalde (certificaten voor) onderdelen van kwalificatie moeten ook 
getoond worden in het diplomaregister. Om dit te kunnen moet die informatie worden geleverd aan 

BRON. 

 
Alleen als er geen diploma wordt gehaald voor de kwalificatie kan er een certificaat worden 

uitgereikt voor deze onderdelen.  
 

In onderstaande tabel staat aangegeven wanneer gegevens m.b.t.de betreffende onderdelen aan 
BRON geleverd moeten worden en wanneer deze in het diplomaregister getoond worden: 

 onderdeel 

behaald 

diploma  

behaald 

aanleveren aan 

BRON 

tonen onderdeel in 

diplomaregister 

1.  ja ja ja bij diplomering 

 

aanleveren aan BRON 
diplomagegevens + 

onderdeelgegevens 

 id onderdeel 

ja bij het diploma 

2.  ja nee ja bij uitschrijving en 

met certificaat. 
 

aanleveren aan BRON 

diplomagegevens + 
onderdeelgegevens 

 id onderdeel 

 datum certificaat 

ja als certificaat 

3.  nee nee nee nee 

DUO controleert bij situatie 2 of op dit onderdeel een certificaat uitgereikt mag worden, d.w.z. of 

het een onderdeel is waaraan bij AMvB een certificaat is verbonden. 
 

Levering gegevens aan BRON 

Hieronder staat een overzicht van de aan BRON te leveren gegevens van het AMvB-onderdeel. Dit 

is mede gebaseerd op de resultaten van de workshop tijdens de werkgroep met het veld op 16 
december 2014. 

Gegeven Vulling Opmerkingen 

Code onderdeel crebo-code Formaat: een letter gevolgd door 4 
cijfers 

Datum resultaat Mogelijke waarden: 
 Datum uitschrijving 

 

AMvB-certificaat uitgereikt Mogelijke waarden: 

 Ja 

 Nee 

In situatie 1 in de vorige tabel zal 

hier de waarde “Nee” worden 

ingevuld, bij situatie 2 “Ja” 

 

  



Ad 3. Invoeren BPV bij keuzedeel 
Met de invoering van keuzedelen wordt het ook mogelijk dat een BPV op basis van één of meerdere 

keuzedelen wordt gevolgd. Ook wordt het mogelijk dat een BPV wordt gevolgd op basis van én de 
kwalificatie én een of meerdere keuzedelen. Daarenboven kan de BPV dan betrekking hebben op 

één maar ook op meerdere leerbedrijven; ook gelijktijdig (bijvoorbeeld: voor de kwalificatie bij 

leerbedrijf A, voor keuzedeel Y bij leerbedrijf B en voor keuzedeel Z bij leerbedrijf C). 
 

Deze BPV’s voor keuzedelen moeten ook aan BRON worden geleverd met alle keuzedelen waarvoor 

de BPV wordt gevolgd. 

 
Voor een BPV bij een keuzedeel geldt een andere controle dan voor een BPV bij een kwalificatie. In 

het eerste geval moet het leerbedrijf erkend zijn voor het tweede geval moet het leerbedrijf erkend 

zijn voor de kwalificatie van de opleiding die wordt gevolgd. 

 BPV voor vastleggen in BRON bij BPV 
naast standaardgegevens 

uit te voeren controle 
m.b.t. leerbedrijf 

1.  keuzedeel Zie levering gegevens aan 
BRON 

controle erkenning 

2.  meerdere keuzedelen 
bij hetzelfde leerbedrijf 

idem controle erkenning 

3.  kwalificatie idem controle erkenning voor 

kwalificatie 

4.  kwalificatie en 1 of 

meer keuzedelen bij 

hetzelfde leerbedrijf 

idem controle erkenning voor 

kwalificatie 

 

Om scenario 4 te kunnen ondersteunen is een aanpassing van art 2.5.5a onderdeel i van de WEB 
nodig om bij de BPV zowel de kwalificatie en/of 1 of meerdere keuzedelen te kunnen vastleggen in 

BRON. Het wetsvoorstel geeft aan dat artikel 2.5.5a, onderdeel i, wordt aangevuld met: ‘indien de 

beroepspraktijkvorming is gebaseerd op een of meer keuzedelen, dit keuzedeel of keuzedelen. 
OCW checkt het wetsvoorstel nog. 

 

Levering gegevens aan BRON 
Hieronder een overzicht wat er in de oude situatie wordt geleverd aan BRON en hoe de levering er 

uit zou kunnen zien in de nieuwe situatie. Dit is mede gebaseerd op de resultaten van de workshop 

tijdens de werkgroep met het veld op 16 december 2014 en 13 januari 2015. 
 

Huidige gegevensset BPV gegevens  

Voor elke BPV worden onderstaande gegevens aan BRON geleverd.  

Inschrijvingsgegevens 

Inschrijvingsvolgnummer 

BPV-gegevens 

BPV volgnummer 

Afsluitdatum BPV 

Datum begin BPV 

Geplande datum einde BPV 

Werkelijke datum einde BPV 

Leerbedrijf 

Omvang BPV 

Gegevens waarmee de code 

leerbedrijf achterhaald kan worden in 
het register erkende leerbedrijven 

BRIN code KBB 

Naam leerbedrijf 

Postcode leerbedrijf 

Huisnummer leerbedrijf 

Crebo code BPV 

 

  



Gegevensset BRON met BPV voor keuzedelen  

BPV gegevens Opmerkingen 

BPV volgnummer  

Leerbedrijf (code en/of id) 1  

Afsluitdatum BPV Voor een keuzedeel is de afsluitdatum niet 

relevant.  
Voorstel: afsluitdatum is onderdeel van de set 

BPV gegevens. Voor een keuzedeel wordt dit 

gegeven niet gevuld. 

Datum begin BPV  

Geplande datum einde BPV  

Werkelijke datum einde BPV  

Omvang BPV  

Crebo code BPV De crebo code BPV verschuift van het onderste 
deel ( het deel waarmee het leerbedrijf wordt 

achterhaald) naar het bovenste deel en wordt 

hiermee een standaard onderdeel van de 
gegevensset BPV. 

De crebo code BPV wordt gevuld als het een 

BPV betreft voor een opleiding. 

Code keuzedeel BPV De code van het keuzedeel wordt toegevoegd 

Code keuzedeel wordt gevuld als het een BPV 
betreft voor een keuzedeel. 

Gegevens waarmee de code leerbedrijf 
achterhaald kan worden in het register 

erkende leerbedrijven 

 

BRIN code KBB  

Naam leerbedrijf  

Postcode leerbedrijf  

Huisnummer leerbedrijf  

Crebo code BPV  

 

 

Nalevering vrijwillig jaar 
In het vrijwillig jaar (studiejaar 2015-2016) wordt de gegevensuitwisseling met BRON nog niet 

aangepast, maar het is wel mogelijk dat studenten in dit jaar keuzedelen volgen en behalen, 

certificaten voor onderdelen behalen, en BPV volgen voor een keuzedeel. Nadat de aanpassingen 
voor HKS in BRON en in de systemen bij de instellingen zijn doorgevoerd kan er een nalevering 

plaatsvinden. Voor de nalevering van deze gegevens geldt: 

 Instellingen leveren de behaalde en de geëxamineerde maar niet-behaalde keuzedelen 

betreffende dit studiejaar  aan BRON aanleveren. Dit kan niet wettelijk verplicht worden maar 
is in het belang van de studenten die het betreft. 

 Instellingen moeten certificaten voor onderdelen die na in werking treding van de wet worden 

behaald achteraf aanleveren aan BRON. 
 De BPV-gegevens van keuzedelen uit het vrijwillig jaar hoeven niet te worden na geleverd. 

 BPV-gegevens van keuzedelen moeten wel aan BRON worden aangeleverd indien de 

eindedatum op of na de ingangsdatum van de wet ligt. 
 Eea zal nog door de regiegroep in een procedure worden vastgelegd en afgestemd met het veld 

en DUO. 

 

Afwijkend invoeringsmoment 
De invoering van HKS voor BBL, Entree en de specialistenopleiding kan op een later moment 

ingaan. BRON controleert dan dat er geen keuzedelen geregistreerd worden voor deze opleidingen. 

 
Openstaand punt: 

 Latere start voor heel HKS? In een reactie op het afwijkend invoeringsmoment voor BBL etc. 

werd aangegeven door OCW dat DUO in de systemen moet voorzien dat heel HKS op een later 
moment zou moeten ingaan. DUO heeft hier niet in voorzien. 

                                                         
1 De code van een leerbedrijf vervalt per 1 -8-2016, i.p.v. de code wordt dan de leerbedrijf-id aangeleverd. De 

aanpassing van de code leerbedrijf naar de leerbedrijf-id vindt plaats binnen een ander traject. Ook binnen de 

gegevens voor het achterhalen van het leerbedrijf zal dan een aanpassing plaatsvinden 


