
Doorontwikkelen 
Bron-MBO

saMBO-ICT gebruikersdag

Henk-Jan van Ginkel

Willem Kleinenberg



2

Backlog Inwinnen - globaal
MBO: aanleveren inschrijving, BPV, identificatie, vlp bekostiging

MBO: aanleveren resultaat

MBO: verwijderen inschrijving en resultaat

DUO-IPO: beheren register

DUO-IPO: raadplegen register

MBO: verwijderen BPV

MBO: leveren persoonsgegevens:

diverse. afnemers: leveren inschrijfggv, resultaatggv

DUO-IPO: vastleggen assurancerapport

MBO: raadplegen inschrijfggv, BPVggv:

MBO: aanvragen overzicht bekostigingsonderzoek (OBO)



Koppelvlakken: Hoe staan we er voor?
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 Identificeren persoon,

 Aanleveren inschrijving,

 Aanlevering BPV,

 Aanleveren diploma / resultaat,

 Verwijderen inschrijving, BPV & diploma / resultaat

 Voorlopige bekostiging



Identificeren persoon 
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• Opnieuw identificeren persoon
• Foutafhandeling indien BRP (GBA) niet bereikbaar is

• Identificeren persoon met BSN
• Identificeren persoon zonder BSN
• Leveren gewijzigde persoonsgegevens (spontane 

mutaties)

Identificeren persoon



Aanleveren inschrijving
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• Aanleveren inschrijving
• Aanleveren uitschrijving
• Wijzigen inschrijving
• Verwijderen inschrijving
• Signaleren naar bekostiging
• Aanlevering niet bekostigd onderwijs



Aanleveren inschrijving
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• Toevoegen periode indicatie extra ondersteuning
• Archivering leveringen
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huidig

Instelling(SIS) SBB

DUO (BRON)

Identificatie/verificatie stagebedrijf

Verzoek tot identificatie/verificatie

Leveren BPV gegevens
Bezetting stageplekken
(obv BPV gegevens uit BRON)

LeerbedrijfID, 
signalen erkenning

LeerbedrijfID, 
signalen erkenning
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Nieuw

Instelling(SIS) SBB

DUO (BRON)

Identificatie/verificatie leerbedrijf

Verzoek tot identificatie/verificatie

Leveren BPV gegevens
Bezetting stageplekken
(obv BPV gegevens uit BRON)

Status erkenning leerbedrijf (spontane levering)



Aanleveren BPV
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• Aanleveren BPV* 
• Wijzigen BPV
• Verwijderen BPV
• Aanlevering niet bekostigd onderwijs

* inclusief HKS



Aanleveren BPV
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• Openstaande analyse BPV op keuzedeel en 
kwalificatie (HKS)

• Signaleren naar bekostiging
• Archiveren leveringen

• Identificatie/verificatie leerbedrijf via White label
• Status erkenning leerbedrijf (spontane levering) 



Aanleveren diploma/resultaat
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• Aanleveren diploma*
• Aanleveren losse resultaten*
• Wijzigen diploma/losse resultaten
• Verwijderen diploma/losse resultaten
• Aanlevering niet bekostigd onderwijs

* inclusief HKS



Aanleveren diploma/resultaat
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• Controles bij de aanlevering van een diploma
• Signaleren naar bekostiging
• Archiveren leveringen



leveren voorlopige bekostigingsstatus

13

• Koppeling tussen registers en bekostiging
• Ontvangen signaleringen van inschrijvingen
• Ophalen registergegevens



leveren voorlopige bekostigingsstatus
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• Leveren bekostigingsstatus inschrijvingen
• Leveren voorlopige bekostigingsstatus resultaten
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Backlog Inwinnen - globaal
MBO: aanleveren inschrijving, BPV, identificatie, vlp bekostiging

MBO: aanleveren resultaat

MBO: verwijderen inschrijving en resultaat

DUO-IPO: beheren register

DUO-IPO: raadplegen register

MBO: verwijderen BPV

MBO: leveren persoonsgegevens:

diverse. afnemers: leveren inschrijfggv, resultaatggv

DUO-IPO: vastleggen assurancerapport

MBO: raadplegen inschrijfggv, BPVggv:

MBO: aanvragen overzicht bekostigingsonderzoek (OBO)
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 Beheren register

 Raadplegen register (IPO & MBO)

Beheren/ raadplegen: Hoe staan we er voor?



Beheren registers IPO
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• Beheren Onderwijsdeelname

• Beheren identificatie (dubbele personen)
• Beheren onderwijsresultaat
• Beheren onderwijsdeelname/resultaat voor niet 

bekostigd onderwijs

Beheren registers IPO
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• Studentendossier: inschrijvingen & BPV
• Mutatiehistorie onderwijsdeelnames
• Mutatiehistorie onderwijsresultaten

Raadplegen registers IPO
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Raadplegen registers IPO / MBO

• Studentendossier (IPO): resultaten, bekostiging 
en vooropleidingen (VO)

• Studentendossier (MBO): Alles
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Backlog Inwinnen - globaal
MBO: aanleveren inschrijving, BPV, identificatie, vlp bekostiging

MBO: aanleveren resultaat

MBO: verwijderen inschrijving en resultaat

DUO-IPO: beheren register

DUO-IPO: raadplegen register

MBO: verwijderen BPV

MBO: leveren persoonsgegevens:

diverse. afnemers: leveren inschrijfggv, resultaatggv

DUO-IPO: vastleggen assurancerapport

MBO: raadplegen inschrijfggv, BPVggv:

MBO: aanvragen overzicht bekostigingsonderzoek (OBO)
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 Aanvragen overzicht bekostigingsonderzoek (OBO)

 Vastleggen assurancerapport

Accountantsproces: Hoe staan we er voor?
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Vastleggen assurance-rapport

• Moet nog gerealiseerd worden

Aanvragen OBO

• Moet nog gerealiseerd worden
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Backlog Inwinnen - globaal
MBO: aanleveren inschrijving, BPV, identificatie, vlp bekostiging

MBO: aanleveren resultaat

MBO: verwijderen inschrijving en resultaat

DUO-IPO: beheren register

DUO-IPO: raadplegen register

MBO: verwijderen BPV

MBO: leveren persoonsgegevens:

diverse. afnemers: leveren inschrijfggv, resultaatggv

DUO-IPO: vastleggen assurancerapport

MBO: raadplegen inschrijfggv, BPVggv:

MBO: aanvragen overzicht bekostigingsonderzoek (OBO)
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Leveren aan afnemers: Hoe staan we er voor?

 Diverse afnemers: leveren deelnames/resultaten
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Leveren aan afnemers: resultaten

• Moet nog gerealiseerd worden

Leveren aan afnemers: deelnames

• Moet nog gerealiseerd worden



26


