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HKS en de uitwisseling met BRON

 Keuzedelen

 AMvB-onderdelen en certificaten

AMvB onderdelen zijn keuzedelen of onderdelen van kwalificaties waar 
middels een AMvB een certificaat aan is verbonden. 

 BPV voor één of meer keuzedelen 
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Keuzedelen

Doel: 

 Opnemen van behaalde keuzedelen in diplomaregister.

 Monitoren (via beleidsinformatie) van (niet) behaalde 
keuzedelen.

Afspraken:

 Het resultaat van een geëxamineerd keuzedeel moet aan 
BRON worden geleverd. Zowel behaalde als niet behaalde 
keuzedelen.

 De resultaten worden aangeleverd bij uitschrijving.

 Geen uitslag ‘vrijstelling’.

 Er wordt aangegeven of aan de student een AMvB-certificaat is 
uitgereikt. 
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Gegevensset keuzedeel

13 april 2015

Gegeven Toelichting

Code keuzedeel Code keuzedeel

Datum resultaat Datum uitschrijving

Resultaat Mogelijke waarden:

• Behaald

• Niet behaald

AMvB-certificaat uitgereikt Mogelijke waarden:

• Ja

• Nee



AMvB onderdelen

Doel:

 opnemen van behaalde AMvB-onderdelen in diplomaregister. 

 monitoren (via beleidsinformatie) van behaalde AMvB onderdelen.

Afspraken:

 Behaalde AMvB-onderdelen moeten worden geleverd bij uitschrijven;

• Indien diploma behaald,

• Of indien diploma niet behaald, maar AMvB-onderdeel wel 
behaald.

 Geen resultaat ‘vrijstelling’.

 Er wordt aangegeven of aan de student een certificaat is uitgereikt. 
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Gegevensset AMVB onderdeel
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Gegeven Toelichting

Code AMvB-onderdeel Code onderdeel

Datum resultaat Datum uitschrijving

AMvB-certificaat 

uitgereikt

Mogelijke waarden:

• Ja

• Nee



BPV

Doel: 

monitoren (via beleidsinformatie) van gevolgde BPV voor keuzedeel.

Afspraken BPV:

 De BPV’s voor keuzedelen moeten aan BRON worden geleverd.

 Onderscheid kunnen maken tussen BPV opleiding en 
keuzedeel.

• Crebo code BPV en code keuzedeel worden toegevoegd.

 BPV voor een keuzedeel is niet relevant voor bekostiging.

• Afsluitdatum is optioneel voor de BPV keuzedeel.

 BPV’s voor keuzedelen mogen bij elk erkend leerbedrijf worden 
gevolgd.
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Gegevensset BPV

13 april 2015

Gegeven Toelichting

BPV-nummer

Code leerbedrijf

Afsluitdatum BPV Optioneel voor  BPV voor een 

keuzedeel

Datum begin BPV

Geplande datum einde BPV

Werkelijke datum einde BPV

Omvang BPV

Crebo code BPV

Code keuzedeel



Het vrijwillig jaar

Welke gegevens moeten nageleverd worden?

Keuzedelen

AMvB onderdelen en -certificaten

BPV gegevens
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Nalevering keuzedelen
 Behaalde en niet behaalde keuzedelen van studenten die:

 in het vrijwillig jaar 2015/2016 uitschrijven met of zonder 
diploma,

 begonnen zijn in het vrijwillig jaar en deze opleiding 
vervolgen in het schooljaar 2016/2017; uitwisselen met 
BRON bij uitschrijven of diplomeren,

 een andere opleiding starten na het vrijwillige jaar en de in 
het vrijwillige jaar gevolgde keuzedelen meenemen; 
uitwisselen met BRON bij uitschrijven of diplomeren.
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Nalevering AMvB onderdelen en certificaten

 Behaalde certificaten voor onderdelen van kwalificaties waaraan 
bij/krachtens AMvB een certificaat is verbonden die behaald 
zijn nadat de wet van kracht is.

 In het vrijwillige jaar is nog geen sprake van keuzedelen
waaraan bij/krachtens AMvB een certificaat is verbonden, dus 
geen nalevering. 
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Nalevering BPV gegevens

 BPV in het kader van een keuzedeel in het vrijwillig jaar wordt 
niet uitgewisseld met BRON.

 BPV in het kader van een keuzedeel die doorloopt na het 
vrijwillig jaar, wordt vanaf schooljaar 2016/2017 (ingang wet 
HKS) alsnog uitgewisseld met daarbij de werkelijke datum dat 
de BPV is gestart.
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Relatie met Doorontwikkelen BRON

 Geen HKS aanpassing meer in huidig BRON.

 Start uitwisseling HKS vanaf start uitwisseling met ‘nieuw’ 
BRON. 
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Opmerkingen en vragen


