
ACTUALITEITEN DUO 8 juni 2015 

 

Terugmeldingsoverzichten 

Dit jaar voor het eerst met individuele terugkoppeling bekostiging. 

Voorzien van toelichting en van een nieuw document (txt) dat uitleg geeft over het inlezen 
van het bestand.  Voor de nieuwe individuele terugmelding geldt de interfacebeschrijving 

“Individueel”. De digitale inleesbestanden zijn uitgebreider dan de papieren versie omdat in 

de bestanden de bekostigde inschrijvingen per verblijfsjaar, de bekostigde diploma’s en het 

hoogst eerder behaalde diploma op individueel niveau staan. 

VAVO 

DUO krijgt regelmatig vragen over verschillen in het aantal inschrijvingen tussen het 

terugmeldingsoverzicht van DUO en de administratie van de instellingen. Hieronder waar 

deze verschillen in de meeste gevallen vandaan komen. 
 

Inschrijvingen 
Per instelling wordt een slechts 1 inschrijving per deelnemer voor bekostiging 

meegenomen. Dit betekent dat een deelnemer die voor meerdere profielen/vakken is 

ingeschreven, als één inschrijving op het overzicht is opgenomen. 

De instellingsadministratie gaat uit van het aantal inschrijvingen en telt voor elke 

inschrijving ook een deelnemer. Hierdoor ontstaat het verschil in aantallen 
inschrijvingen die op het overzicht staan met het aantal inschrijvingen dat de instelling 

telt. 

 

Diploma’s en examens 
Per instelling wordt per deelnemer slechts 1 diploma vwo (elementcode 51xx en 52xx), 

1 havo (elementcode 53xx) en 1 vmbo-t (elementcode 54xx) voor bekostiging 

meegenomen (Daar waar meerdere diploma’s en vakken voorkomen in het vwo (code reg 51xx 

en 52xx) wordt het enkele diploma en vak bij de kleinste waarde van code reg ( is de hoogste 

opleiding) meegenomen )voor bekostiging.. 

 

Vakken 

Elk examenvak vwo (elementcode 51xx en 52xx), havo (elementcode 53xx) en vmbo-t 
(elementcode 54xx) met bekostigingsstatus ‘B’ wordt per deelnemer aan een instelling 

maar eenmaal voor bekostiging meegenomen1. 

 

 

Gecombineerde Leerweg BOL/BBL 

De Ministerraad heeft op 1 mei ingestemd met het Besluit experiment beroepsopleiding 

gecombineerde leerwegen bol-bbl. Het experiment behelst het aanbieden van een 
beroepsopleiding bol-bbl, met tenminste het eerste studiejaar een studiejaar bol en, 

afhankelijk van de inrichting van het onderwijsprogramma en de duur van de opleiding, in 

het tweede, derde of vierde studiejaar een overgang naar één of meerdere studiejaren bbl. 

De indieningstermijn liep tot en met 1 juni 2015. De belangrijkste wijziging ten opzichte van 
eerdere informatie is dat een instelling kan deelnemen met ten hoogste 10 

beroepsopleidingen bol-bbl. 

In regelgeving wordt nu de indruk gewekt dat e.e.a. in BRON wordt geregistreerd. Dit is niet 

het geval.  
Voor de mbo inschrijvingen is het via de uitwisseling met BRON niet mogelijk om kenbaar te 

maken welke student deelneemt aan het experiment doorlopende leerlijn. Leverancier en 

instellingen wilden deze wijziging niet. Je kent de geschiedenis. 

Om toch beleidsinformatie te kunnen verzamelen over het verloop van het experiment is er 

voor gekozen om de studenten die deelnemen aan het experiment te achterhalen door dit 
via een bestand te vragen aan de MBO-instellingen. Jaarlijks gaan we deze gegevens 

verzamelen. Momenteel zijn we bezig met het opstellen van de specificaties van een 

bestand dat de instellingen ontvangen en dat zij moeten aanvullen met informatie over de 

doorlopende leerlijn. 
 



Assurance Proces 

Er zin inmiddels 4 assurance rapporten binnen en verwerkt. Met ingang van 1 juni is de 

standaard mutatiestop ingegaan voor bekostigde instellingen. Het gaat om 11 instellingen 

De instelling (contactpersoon Bron) is hierover bericht. Alle bekostigingsrelevante mutaties 

na 1 juni aanleveren als accountantsmutatie.  
Voor het vavo bestaat geen mutatiestop. 

U kunt het assurance rapport via de beveiligde site aanleveren. Hiervoor heeft u wel de 

juiste autorisatie nodig. 

We hebben enkele aandachtpunten, op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren, 

voor u op een rij gezet. 

 Gebruik de juiste versie van het assurance-rapport (uit het controleprotocol vd 

inspectie) 

 Op het assurance-rapport mogen geen bevindingen staan 

 Vul het juiste controlegetal en fotonummer in 

 Stuur alleen een orgineel rapport naar DUO, geen kopie  

 Controleer of de accountant het rapport heeft getekend  

Als u per post het rapport naar DUO stuurt dan gebruikt u dit adres: (adres nog toevoegen) 

Voor vragen of hulp kunt u contact opnemen met het IPO via ipo@duo.nl of 0505-5999 000.  

Lastenverlichting 

 

• Afschaffen 4e Handtekening 
Gaat door. Is nog niet officieel. Brief is onderweg 

• Vervallen Volledigheidsverklaring 

In de meeste pakketten staat deze standaard op aan. De administratieve last is 

gering. Deze wens speelt vooral in het Niet-Bekostigde Onderwijs. Voor hen is dit 
veld niet relevant. Zij moeten dit tòch leveren en het zorgt voor veel verwarring. In 

doorontwikkelen BRON wordt nu onderzocht of de volledigheidsverklaring kan komen 

te vervallen. 

• Vervallen aanleren Hoogste vooropleiding 

In het kader van DB heeft een gesprek plaatsvinden tussen OCW en DUO over de 
wensen ten aanzien van de gegevensset in BRON. Het niet meer leveren van de 

hoogste vooropleiding is daar besproken 

• Terugkoppeling geboorteplaats 

Hiervoor ligt op dit moment een informeel verzoek tot Uitvoeringstoets bij DUO. Het 
opnemen van de geboorteplaats in BRON zodat dit aan scholen VO en instellingen 

BVE geleverd kan worden zodat deze scholen en instellingen dit op het diploma 

kunnen vermelden zal opgenomen worden in het wetsvoorstel registerwetgeving. 

• Afschaffen 2e Teldatum 
OCW wil de tweede teldatum handhaven. Het is te kort door de bocht om te stellen 

dat de uitstroom na 1 oktober gecompenseerd wordt door de instroom per 1 

februari. De tweede teldatum is in het leven geroepen om instellingen te stimuleren 

deelnemers tot minimaal na 1 februari op school te houden. Mogelijkheid is om een 
analyse te maken van het effect van de tweede teldatum. MBO moet hiervoor dan 

wel opdracht geven. 

We hebben wel vorig jaar voor elkaar gekregen dat er een flexibele mutatiestop is 

gekomen. Dit om de last te verlichten in de korte tijd tussen 1 februari en de 

mutatiestop die op 1 maart stond. 
• Inning Cursusgeld door DUO (inclusief Derdenmachtiging) 

Wordt onderzocht door DUO 
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