
1 

Instellingen aan de slag met 
het nieuwe BRON mbo 

Henk-Jan van Ginkel (saMBO-ICT) en Wiebe Buising (OCW) 
2 oktober 2015 



2 

Agenda 

• Nieuwe BRON mbo 

• Het invoertraject  

• Wat moeten de instellingen doen 

• Wat gaan we daarvoor organiseren 
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Nieuwe BRON mbo 

•Modernisering van de gegevensuitwisseling 

•Bestanden vervangen door berichtenverkeer 

•Mutaties gaan direct naar BRON 

•Snelle levering van gegevens aan de instellingen 

•Voorlopige en definitieve status bekostiging 

•Persoonsgegevens 

•Gegevens over vooropleidingen 
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Projectorganisatie 

• Brede werkgroep (instellingen, softwareleveranciers, 

saMBO-ICT, MBO Raad, SBB, DUO) 

• Projectgroep (instellingen, saMBO-ICT, MBO Raad, 

SBB, DUO) 

• Regieplatform (MBO Raad, saMBO-ICT, DUO, OCW) 
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Doorontwikkelen BRON 

Opstellen specs 

Conversie Aansluiten In productie 

Testen 
Bouwen SIS-en 

Bouwen DUO en EduArte 

half dec 
2016 

1e week 
2017 

4e week 
2017 

zomer 
2016 

januari 
2016 

Voorbereiden processen op scholen 

Voorbereiden conversie 
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Voorbereiden op scholen jan-nov 2016 

 
• Informatie van SIS leveranciers aan scholen 

• Processen aanpassen op berichtafhandeling i.p.v. 

bestandsafhandeling (wijziging in SIS direct naar BRON?) 

• Signalen en afkeuringen zullen anders zijn (minder) 

• Voorlopige bekostigingsstatus komt direct terug (wat ga 

je daar mee doen?) 

• Spontane individuele terugkoppelingen (bijv. BRP, 

dubbele inschrijving) 

• BPV processen wijzigen mogelijk 
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Voorbereiden op scholen jan-nov 2016 

• Alles wat nu leidt tot een BRON mutatie opnieuw bekijken 

of proces aangepast moet worden 

• Controles op administratieve processen zullen anders 

verlopen, rapportages aanpassen/nieuwe rapportages 

• Impact op huidige pakketkoppelingen (Red Spider, 

OnStage, etc.) in kaart brengen? 

• VAVO (voorlopig) nog huidige bestandsuitwisseling 
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• Analyse: 

• verschillen datamodel oud en nieuw BRON  

• eventueel: verrijking van gegevens 

• Proefconversies 

 

• Uitgebreid conversieplan (door projectgroep) 

• Werk voor DUO, leveranciers en scholen! 

• Wat moet hier technisch voor geregeld worden? 

 

 

Voorbereiden conversie jan-nov ‘16 
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Testen zomer 2016- dec 2016 

• Ketentest (technische test): 1 aug. – 1 sep. 2016 

• DUO en softwareleveranciers 

 

• Veldtest (testen processen): 1 sep. – 1 nov. 2016 

• Instellingen en DUO 

 

• Uitgebreid testplan 

• Afgestemd met softwareleveranciers 

• Geaccordeerd in de projectgroep 
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Conversie december 2016  

• Huidig BRON mbo dicht, gaat nooit meer open 

• DUO converteert huidig BRON naar nieuw BRON 

• Naleveringen worden (mogelijk) tijdens conversie 

verwerkt: 

 Keuzedelen en certificaten (vanaf vrijwillig jaar)(hKS) 

 BPV op keuzedelen (vanaf 1 aug 2016)(hKS) 

• Conversie niet alleen DUO, maar ook SIS en scholen! 
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Aansluiten 1e tm 4e week 2017 

• Elke werkdag enkele scholen aansluiten 

• In ongeveer 3 weken iedereen aangesloten 

• Begeleid proces, wat goed voorbereid wordt 

• Alle scholen van tevoren goed geïnformeerd 
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In productie 5e week 2017 

• Individueel bericht i.p.v. bestand leveren 

• Directe terugkoppeling indicatie bekostiging 

• Spontane individuele terugkoppelingen (bijv. BRP, dubbele 

inschrijvingen) 

• Reguliere levering keuzedelen en certificaten (hKS) 

• Reguliere levering BPV op keuzedelen 
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• Voorbereiden op nieuwe werkwijze 

• Uitvoeren van proefconversies 

• Uitvoeren van veldtest 

• Uitvoeren van definitieve conversie 

• Aansluiten op nieuwe BRON mbo 

Wat moeten de 
instellingen doen 
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• Inzetten implementatiemanager 

• Eerste aanspreekpunt 

• Alle instellingen persoonlijk bezoeken (begin 2016) 

 

• Opstellen documentatie 

• Implementatiekalender 

• Draaiboeken 

Wat gaan we daarvoor 
organiseren 
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• Organiseren informatiebijeenkomsten 

 

• Communicatie via email 

• Vaste contactpersoon per instelling 

 

• Monitoren voortgang bij instellingen en communicatie via 

dashbord 

Wat gaan we daarvoor 
organiseren 
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