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Vluchtelingen 
Op dit moment heeft een deel van de scholen te maken met grote instroom van 

vluchtelingenkinderen in het onderwijs. De verwachting is dat dit voorlopig aanhoudt. 

Scholen hebben de laatste weken contact met DUO gezocht met vragen over hoe de 

uitwisseling van gegevens met BRON gaat.  Asielzoekerskinderen worden regelmatig 
overgeplaatst naar andere asielzoekerscentra waardoor zij naar een andere school 

vertrekken. Scholen weten vaak niet wanneer een leerling vertrekt en waar hij of zij 

naartoe gaat. De leerlingen hebben geen BSN. Wat voor diploma’s hebben ze al? Hoe zit 

het met de bekostiging? 
Dit maakt het administreren van de gegevens van deze kinderen lastig. Een paar tips. 

 

Persoonsgegevens 

In de persoonsgegevens van de vluchtelingkinderen kunnen gegevens afwijken of 

ontbreken.   Hierover zijn voor de uitwisseling met BRON in het verleden afspraken 
gemaakt. Wat kunt u  tegenkomen: 

 

 De student heeft geen voornaam: gebruik dan in het veld 'Voornamen' een punt.  

 De geboortedatum van de student kan afwijken. Bijvoorbeeld 00-00-1996 of 00-
07-1996.  U kunt dit op deze manier registreren en aanleveren. Zonder jaartal 

kunt u de gegevens niet uitwisselen. 

 

Als een student eerder ingeschreven heeft gestaan op een andere (Nederlandse) school, 
dan is het handig om het onderwijsnummer te achterhalen. Dit maakt de registratie en 

uitwisseling met BRON makkelijker. 

 

Voor overige, bijzondere situaties, kunt u het beste contact opnemen met onze helpdesk 
BRON. Zij kunnen uw vragen beantwoorden over het uitwisselen van de gegevens. 

(ipo@duo.nl of 050-599900) 

 

Uitzondering voor lesgeld  

Vluchtelingen met een W-document of IND-sticker in het paspoort hoeven geen lesgeld 
te betalen. Voor de vrijstelling van het lesgeld doen ze een aparte aanvraag. De 

voorwaarden staan op het formulier ‘Verzoek buiteninvorderingstelling lesgeld’. Het 

aanvragen van de  buiteninvorderingstelling kan pas op het moment dat de student van 

DUO een betalingsverzoek voor het lesgeld heeft ontvangen. Het formulier staat op de 
particuliere site van DUO.  

 

Mogelijkheden studiefinanciering en tegemoetkoming scholieren 

Het aanvragen van studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren kan als de student 
over een bepaalde verblijfsvergunning beschikt of de Nederlandse nationaliteit heeft 

gekregen. Meestal duurt het een tijd voordat de student een verblijfsvergunning heeft. 

Met een verblijfsvergunning type II, III of IV komt een student in aanmerking voor 

studiefinanciering of tegemoetkoming. Heeft de student een andere vergunning dan kunt 

u het nationaliteitenschema studiefinanciering of het nationaliteitenschema 
tegemoetkoming scholieren raadplegen.  

 

Inschrijven en de koppelingswet 

Voordat u een student inschrijft, is het van belang om te controleren of de student onder 
de regels van de koppelingswet valt. Een persoon ouder dan 18 jaar die illegaal in 

Nederland verblijft, mag geen gebruikmaken van publieke voorzieningen, waar onderwijs 

een onderdeel van is. In deze brochure over de koppelingswet vindt u meer informatie. 

 
 

 

mailto:ipo@duo.nl
http://duo.nl/Images/Verzoek%20buiteninvorderingstelling%20lesgeld%202015-2016_tcm7-54131.pdf
https://apps.duo.nl/SRVS/CGI-BIN/WEBCGI.EXE?New,Kb=Kennisbank,Company=%7bDBD42CAE-B941-4CF4-960D-5F5C917B6281%7d,Case=obj(3355),Question4332=obj(4332):obj(4335),Question4342=obj(4342):obj(4357),Question4371=obj(4371):obj(4385)
http://www.duo.nl/particulieren/scholier/financiering-voor-scholieren/een-tegemoetkoming-aanvragen.asp
http://www.duo.nl/particulieren/scholier/financiering-voor-scholieren/een-tegemoetkoming-aanvragen.asp
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2008/01/08/koppelingswet-vreemdelingen-en-de-controle-op-het-verblijfsrecht-bij-voorzieningen.html


De locatiecode in BRON 

Per 1-1-2013 is de locatiecode BVE geïntroduceerd in het MBO. In de communicatie aan 

de instellingen is in een brief van OCW de volgende definitie en doel van de locatiecode 

meegegeven. “De locatiecode BVE is het gebouw of complex van gebouwen (met als 
kenmerk het vestigingsnummer uit het NHR), waar de deelnemer voor het grootste deel 

van zijn tijd zijn opleiding volgt”. 

Uit documentatie over de locatiecode komen twee doelen naar voren: 

- voor een goede handhaving van de Leerplichtwet door de RMC-regio en 
gemeenten is het essentieel dat van de student bekend blijft op welke vestiging 

van een onderwijsinstelling zij onderwijs volgen. De veronderstelling daarbij is dat 

in het gebouw waar de opleiding wordt gegeven de student het meest aanwezig 

zal zijn en bovendien de mentor behorende bij die student te vinden zal zijn. De 
locatiecode BVE heeft tot doel dat de onderwijsmensen, die het laatst te maken 

hebben gehad met een vsv-er, binnen een instelling soepel getraceerd en bereikt 

kunnen worden door de afdeling leerplicht of rmc van de woongemeente. 

- het inzichtelijk maken van het verzuim per vestiging van een instelling. 

Gewijzigde definitie en gebruik in de praktijk 
Het blijkt dat er verschillende interpretaties zijn van de definitie van locatiecode BVE  

Vanwege het geformuleerde doel zoals in de communicatie aan instellingen is gebruikt, 

wordt door meerdere instellingen de locatiecode BVE ingevuld met  de locatie waar de 

begeleider en/of verzuimcoördinator zich bevindt. Dit hoeft niet per se de locatie te zijn 
waar de deelnemer voor het grootste deel van de tijd zijn/haar opleiding volgt, het is 

afhankelijk van de wijze waarop instellingen zijn georganiseerd. Er zijn instellingen die 

een speciaal team of een afdeling hebben ingericht die op een centrale locatie werkt aan 

het voorkomen van uitval. Maar er zijn ook instellingen die de definitie uit de wet 
hanteren. Doordat er verschillende definities van het gegeven gehanteerd worden geeft 

gebruik van het gegeven in beleidsinformatie een vertekend beeld. 

 

Voorstel van werkgroep 
Het voorstel vanuit de werkgroep Doorontwikkelen BRON is om de locatiecode BVE te 

hernoemen tot “locatiecode VSV” en de definitie aan te passen aan de manier waarop de 

instelling het gegeven nu aanleveren aan BRON. 

 “De locatiecode VSV is het gebouw of complex van gebouwen (met als kenmerk het 

vestigingsnummer uit het NHR), waar de deelnemer voor het grootste deel van zijn tijd 
zijn opleiding volgt of waar de verzuimcoördinator is gehuisvest”. 

Met deze definitie kan geen invulling gegeven worden aan het tweede doel van het 

gegeven (inzichtelijk verzuim per vestiging). In de huidige situatie is dat echter als 

gevolg van de verschillende interpretaties van het gegeven evenmin mogelijk. In 
Doorontwikkeld OA bestaan wel mogelijkheden om aan deze tweede doelstelling invulling 

te geven. 

 

Generieke examenonderdelen 
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.  

 

Rekenen 

Wat geldt nu; het resultaat telt niet mee in de zak/slaag regeling maar wordt wel 
vermeld op de resultatenlijst bij het diploma. Het resultaat wordt daarnaast wel 

opgenomen in Bron en in het Diplomaregister.   

 



Nederlands nivo 4 

Afgelopen week voor het eerst een beleidsfoto MBO4 Nederlands gemaakt. 

Deze wordt verstrekt aan OCW, de inspectie en DUO Zoetermeer. 

Codes 
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 hier http://wetten.overheid.nl/BWBR0036964/BijlageIV/geldigheidsdatum_21-

09-2015 

Moet referentieniveau van 3ER op de resultatenlijst? Ja. Op de plaats van het 

referentieniveau. 

Eerste voorlopige foto 

Op maandag 23 november staat voor u de eerste foto van dit studiejaar klaar voor de 

berekening van de voorlopige bekostiging. Een afslag van de BO-foto gaat ook naar het 
CBS. In januari krijgt elke instelling het eerste terugmeldingsoverzicht met de berekende 

voorlopige bekostiging. 

Met ingang van dit studiejaar is 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. Deze gaat mee in de foto van komende maart voor de voorlopige 
bekostiging. 

 

 

MBO Congres DUO 
Noteer alvast in uw agenda, op maandag 23 mei vindt het BVE-congres 2016 plaats. 

DUO, de MBO Raad, saMBO-ICT, Kennisnet, SBB en het ministerie van OCW, organiseren 

samen het BVE-congres in het leerhotel Het Klooster in Amersfoort. Er zijn vier 

workshoprondes en als afsluiting om 17.00 uur een borrel en lopend buffet. Als er nog 

ideeën zijn voor onderwerpen horen we het graag! 
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