
ACTUALITEITEN DUO 28 september 2015 

 

Overzicht financiële beschikkingen mbo beschikbaar 

Op 21 september verstuurt DUO het overzicht financiële beschikkingen (ofb). In het 

kader van de digitalisering wordt de gebruikelijke bijsluiter niet meer meegestuurd. De 

bijsluiter vindt u via Zakelijk > Instellingsinformatie > Intypen brinnummer > Overzicht 

financiële beschikkingen 

De inleesbestanden die horen bij de terugmeldingsoverzichten van de definitieve foto, 
van bekostigde en niet-bekostigde deelnemers/diploma’s mbo 2014/2015, zijn 

beschikbaar van 21 september tot en met 4 oktober 2015. Deze bestanden bevatten de 

definitieve aantallen deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs op de peildatum 1 

oktober 2014 en op de peildatum 1 februari 2015. Ook staan hierin de definitieve 
aantallen diploma’s van 2014. 

 

Dit jaar staat voor het eerst het Terugmeldingsoverzicht Bekostigingsgrondslagen in de 

vorm van een pdf-bestand op de zakelijke site bij het overzicht financiële beschikkingen. 
Het bevat uitsluitend gegevens die gebruikt zijn voor de bepaling van de hoogte van de 

rijksbijdrage. Het bestand is beschikbaar vanaf 21 september 2015. 

 

 

BRON: aanleveren resultaten rekenen en Nederlands  

De centrale examens voor rekenen en Nederlands zijn dit studiejaar ingegaan. Het gaat 

om het centraal examineren van rekenen voor mbo-4 en Nederlands voor mbo-2 en 3. 

Voor mbo-4 is het centraal examen Nederlands vorig studiejaar al van start gegaan. 

De resultaten van het landelijk examen rekenen en Nederlands levert u aan BRON. In 
goed overleg met alle partijen, waaronder instellingen en de MBO Raad, is afgesproken 

dat bij diplomeren of tussentijds uitschrijven de resultaten worden aangeleverd.  

Als een student tussentijds stopt of niet slaagt, het examen heeft gedaan en behaald, 

dan bestaat de mogelijkheid om de resultaten van rekenen en Nederlands ‘los’ aan te 
leveren aan Bron.  

Hieronder vindt u de codes die gelden voor rekenen en Nederlands.  

3001 Nederlandse taal 2F  

3005 Nederlandse taal 3F  
3006 Rekenen 3F  

3007 Rekenen 3ER 

De code Rekenen 3ER is nog niet officieel gepubliceerd, de andere codes wel. U vindt de 

publicatie. 

 
Vavo: uitbreiding BRON VE foto 

Met ingang van dit studiejaar (15-16) wordt de BRON VE foto uitgebreid. Tot nu toe 

staan hierin de gegevens van de peildatums van het lopende studiejaar. De peildatum 1 

oktober voor de inschrijvingen en peiljaar (kalenderjaar) voor de vakken en diploma's. 

De foto wordt uitgebreid met gegevens van het studiejaar er voor waarbij de hiervoor 

genoemde peildatums ook worden gehanteerd. Daarnaast wordt een controletotaal 

(getal) toegevoegd. In de VE foto staan daarmee straks de gegevens van twee 

studiejaren.  

https://instellingsinformatie.duo.nl/public/websitecfi/
https://instellingsinformatie.duo.nl/public/websitecfi/


Studiefinanciering: laatste controle met BRON voor intrekking 

In het weekend van 17 oktober is de uitwisseling van studiefinanciering met BRON 

waarmee wordt bepaald of mbo-studenten dit studiejaar terecht studiefinanciering 

hebben ontvangen. Dit kan betekenen dat bij verschillen, in wat de student heeft 

opgegeven en de gegevens in BRON, de studiefinanciering wordt ingetrokken.  De 

student ontvangt van DUO een bericht over de intrekking van studiefinanciering. Als de 

inschrijfgegevens niet juist in BRON staan, dan kan de student hierover contact opnemen 

met de instelling.  

 

BRON uitwisseling met SBB hersteld 

In de periode 3 augustus tm 19 augustus heeft DUO niet in alle gevallen het juiste BRON 

signaal teruggekoppeld. Op de beveiligde site zal het volgende bestand worden geplaatst 

(*BRIN_BPVstatus, * uw brinnummer) hierin worden alle bpv's opgenomen die in deze 

periode zijn teruggekoppeld met daarin het signaal welke BRON heeft teruggekoppeld en 

daarnaast de actuele status zoals deze door DUO is geverifieerd bij SBB. Op deze wijze is 

inzichtelijk bij welke BPV's nog actie dient te worden ondernomen.  

 

Sinds 20 augustus is BRON gestopt met het uitwisselen van BPV gegevens aan SBB, dit 

in verband met de toevoeging van leerbedrijf ID. Inmiddels zijn er diverse aanpassingen 

doorgevoerd aan BRON en aan de SBB kant, maar de oplossing waardoor de uitwisseling 

in alle situaties de juiste status doorgeeft liet een tijd op zich wachten.  

 

Er is besloten om de definitieve oplossing mee te nemen in de BRON release 15-D die op 

woensdag 2 september is doorgevoerd. Tot het moment waarop de BRON release werd 

doorgevoerd zijn meldingen waarin BPV gegevens zitten vastgehouden in BRON. Deze 

meldingen zullen na de release 15-D uitgewisseld en teruggekoppeld worden, met het 

juiste signaal met betrekking tot de erkenning.  

De laatste meldingen zullen deze week met het juiste signaal worden teruggekoppeld. 

 

Duo begrijpt dat het stopzetten van de uitwisseling aan het begin van het nieuwe 

schooljaar uitermate vervelend is en verstorend in het administratie proces binnen de 

instelling. Onze welgemeende excuses voor dit ongemak.  

 

Lastenverlichting 

 

• Afschaffen 4e Handtekening 
Gaat door. Brief is verstuurd 

• Inning Cursusgeld door DUO (inclusief Derdenmachtiging): DUO onderzoekt onder 

welke voorwaarden het mogelijk is het wettelijk cursusgeld centraal door DUO te 

laten innen. Nu moet iedere onderwijsinstelling deze gelden nog zelf innen. Vanuit 
het veld ligt er een wens de inning centraal te gaan organiseren. Afhankelijk van 

de uitkomsten van het onderzoek zal OCW verdere beslissingen nemen.   

 


