
ACTUALITEITEN DUO 13 april 2015 

 

Individuele terugmelding mbo 

DUO is in de zomer van 2014 begonnen met het werken aan een korte termijnoplossing 
voor de aloude wens van de instellingen om de bekostigingsstatus op individueel niveau 

teruggemeld te krijgen. Dit is gebeurd als onderdeel van het programma 

“Doorontwikkelen BRON”. Die oplossing ligt er nu en alle lichten staan op groen voor de 

uitvoering ervan. Dit betekent dat DUO met ingang van deze maand de nieuwe 
terugmelding aan de instellingen gaat leveren. 

 

Bestanden 

Door de veelheid aan informatie die op de nieuwe wijze gegenereerd wordt, is er gekozen 
voor het plaatsen van digitale bestanden op de website, en worden de individuele 

terugmeldingen niet schriftelijk geleverd. Deze digitale inleesbestanden betreffen: 

 De inschrijvingen en diploma’s op geaggregeerd niveau, hierin zijn ook opgenomen de 

deelnemers zonder beroepspraktijkvorming (BPV) 

 De bekostigde inschrijvingen op individueel niveau, met BSN/onderwijsnummer, per 
verblijfsjaar. Hierin zijn niet opgenomen de deelnemers zonder BPV (nieuw) 

 De bekostigde diploma’s op individueel niveau met BSN/onderwijsnummer (nieuw) 

 De signalen op geaggregeerd niveau per opleiding 

 De signalen op individueel niveau met BSN/onderwijsnummer  
 Hoogst eerder behaalde diploma op individueel niveau met BSN/onderwijsnummer 

(nieuw) 

 

Op verzoek van en in samenspraak met de instellingen worden de resultaten in deze 
vorm, als een eerste proef, aan u voorgelegd op grond van de bekostigingsgegevens uit 

de eerste voorlopige foto die u op 6 maart 2015 hebt ontvangen en kunnen raadplegen 

door middel van de terugmeldingsoverzichten en bestanden in de oude vorm.  

 
Inloggen 

De digitale versie van deze terugmeldingsoverzichten (de zogenaamde inleesbestanden), 

betreft nu dan ook de eerste voorlopige foto (Let op: Dit overzicht van de eerste 

voorlopige foto is nog steeds een weergave van de registratie in BRON op 1 november 

2014). De overzichten zijn beschikbaar vanaf 2 april 2015 tot 16 april 2015 op 
www.duo.nl , via inloggen Entree. Als u bent ingelogd, ziet u deze bestanden bij het 

onderwerp “Onderwijsnummer bestanden mbo”, onder ‘Actueel terugmeldingsoverzicht’, 

met de aanduiding: TGMM_Brinnrvanuwinstelling_BO_011020141.dat.  

Op de pagina van het terugmeldingsoverzicht ziet u bij “Toelichting” ook een nieuw 
tekstdocument  dat uitleg geeft over het inlezen van dit uitgebreide bestand: “Toelichting 

tgmm- en archieftgmmbestand.txt”.  

Belangrijk: Voor deze nieuwe terugmelding dient de nieuwe interfacebeschrijving 

“Individueel” te worden gebruikt. Deze is op 19 februari 2015 naar alle 
softwareleveranciers gestuurd. 

De tweede voorlopige terugmelding met de individuele gegevens wordt in week 16 

geplaatst op www.duo.nl.  

Nieuwe release BRON heeft gevolgen voor de actuele foto 

Sinds maandag 30 maart 2015 kunnen de BVE instellingen het eerste onderdeel van de 
generieke examenonderdelen aan BRON leveren. Te weten: Nederlands niveau 4.  In het 

weekend van 27-29 maart is BRON aangepast. Voor de BRON- uitwisseling gedurende 

het weekend heeft dit geen gevolgen.  

In de release van BRON van zit ook een aanpassing waardoor het formaat van de actuele 
Beroepsonderwijs foto is gewijzigd, de foto kan daardoor niet in alle gevallen ingelezen 

worden in het softwarepakket. 

We zijn op dit moment aan het werk om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Via 

de beveiligde site houden wij u van de voortgang op de hoogte. 

http://www.duo.nl/
http://www.duo.nl/


Inkijktool BRON 

Woensdag 8 april is een aanpassing in IKB doorgevoerd. Door deze wijziging is het voor 

scholen mogelijk om van hun ingeschreven leerlingen te zien of deze (nog) staan 

ingeschreven bij een andere school en de studieresultaten die de leerling behaald heeft 
of nog gaat behalen. Onder studieresultaten wordt verstaan alle afgelegde examens 

zowel behaald als niet behaald voor de sectoren VO, VAVO en BO. 

 

Undercover 
Deelnemers die ernstig worden lastig gevallen in hun schoolomgeving moeten beschermd 

worden. Vaak verhuizen deze leerlingen en worden ingeschreven op een andere school.  

DUO is betrokken – in het kader van BRON –  in de uitwisseling van (privacygevoelige) 

informatie met de scholen. Juist vanwege deze betrokkenheid wordt er ook van DUO 
verwacht een zo maximaal mogelijke inspanning te leveren om de anonimiteit van die 

leerlingen te waarborgen. 

De kern van het probleem zou zijn het verstrekken van (de gewijzigde) adresgegevens of 

de gegevens van de nieuwe school, aan de vorige school. Dit uit zich dan o.a. op de lijst 

‘dubbele inschrijvingen”; de leerling staat op enig moment (nog) ingeschreven op zowel 
de vorige als de huidige school.     

 

DUO maakt in de software gebruik van “Indicatie geheim (adres)” uit de GBA. Staat deze 

“aan” dan wordt het actuele adres van de leerling niet verstrekt aan de vorige school. De 
gegevens van de huidige school wel.   

Deze oplossing blijkt niet altijd afdoende te zijn, want alvorens de wijziging bij de 

gemeente is verwerkt bij DUO, kan de nieuwe inschrijving en de verstrekking van de 

gegevens al hebben plaatsgevonden. Bovendien heeft de vorige school dan wel de 
informatie op welke school de leerling nu (ook) is ingeschreven.  

 

Aliassen 

De in 2012 in het PO  ingevoerde procedure “aliassen” bestaat uit afspraken gemaakt in 
het onderwijsveld PO en DUO/Bekostiging.  

De huidige school schrijft de leerling in bij DUO/BRON met een “formule” wat betreft de 

naam, geboortedatum en adres van de leerling. De achternaam begint met “Undercover 

en vervolgen zit de echte achternaam er in verwerkt. Ook op de geboortedatum wordt 

versleuteld met een afgesproken berekening. Bij de verwerking binnen DUO krijgt de 
leerling in CIOP/BAP een Onderwijsnummer (aantal op dit moment: ruim 70). De persoon 

kan immers (zonder BSN) en met de betreffende NAW-gegevens niet worden 

geïdentificeerd in de GBA.   

De leerling kan echter ook niet meer worden getraceerd via de vorige school, want het 
zijn in de administraties nu 2 personen geworden.  

 

MBO 

Deze mogelijkheid kan DUO desgevraagd ook bieden in het MBO. Dit is geen verplichting. 
Als instellingen zelf procedures hebben ter bescherming van deze groep kunnen zij dit 

gewoon voortzetten. 

 

Locatiecode 

Er is wat onduidelijkheid of de locatiecode voor andere doeleinden wordt gebruikt dan 
voor VSV. Dit is niet het geval. Door het Gebruikersoverleg is voorgesteld om de 

locatiecode in het nieuwe Bron ook echt Locatiecode VSV te noemen.   

 

Leerbedrijf ID 
Alle huidige gegevens van leerbedrijven worden door SBB samengevoegd in één register. 

In dit register krijgen de gegevens een nieuwe unieke sleutel. Dit wordt het leerbedrijfID. 

De huidige sleutel -code leerbedrijf- komt hiermee op termijn te vervallen. Omdat 

voorheen de diverse kenniscentra verantwoordelijk waren voor de registratie van de 
gegevens kwam het voor dat sommige leerbedrijven meerdere code leerbedrijven 

hadden. SBB gaat deze gegevens ontdubbelen. 



Leerbedrijf codes en leerbedrijfID’s (al dan niet achterhaald) worden bij eerste 

aanlevering en bij wijziging geverifieerd bij het register erkende leerbedrijven, dat 

gevoerd wordt door SBB. Eventuele signaleringen van foutsituaties die hierbij worden 

gedaan worden via de terugkoppeling doorgegeven aan de onderwijsinstelling. 
Vanaf 1-8-2015  kan er tussen instelling en BRON binnen de set BPV-gegevens 

uitgewisseld worden met zowel de “oude” code leerbedrijf als met de leerbedrijfID. 

Vanaf 1-08-2016 worden nieuwe BPV overeenkomsten altijd voorzien van een 

leerbedrijfID. Deze oplossing is samen met instellingen gekozen en geaccordeerd in het 
Gebruikersoverleg en Technisch Overleg.  


