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Implementatie activiteiten 

Voorbereiding  

• Brief aan de CvB’s  

• Vaste contactpersoon per instelling  

• Startbijeenkomst voor contactpersonen  

• Implementatieplan voor de instellingen  

• Themabijeenkomst data op orde / proefconversies  

• Draaiboek data op orde / proefconversies  

• Bezoek per instelling (eerste kwartaal) 

• Monitoring voortgang bij de instellingen 

• Themabijeenkomst veldtest (mei/juni) 

• Draaiboek veldtest (mei/juni) 
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Implementatie activiteiten 

Livegang  

• Themabijeenkomst livegang (november) 

• Draaiboek livegang (november) 

 

Nazorg 

• Themabijeenkomst evaluatie (februari/maart) 
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Per fase bespreken wat van scholen verwacht 
wordt  

 

• Data op orde / proefconversies 

 

• SIS voorbereid 

 

• Testen 

 

• BRON dicht, conversie en aansluiting 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Doorontwikkelen BRON mbo 



Wat wordt van de instellingen 
verwacht 

6 

 

• Data op orde / proefconversies 

 Details in regiobijeenkomst besproken 

 Draaiboek en bestand bijgewerkt 

 Voldoende capaciteit 

 Mogelijkheden om oude data te wijzigen 

 … 
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• SIS voorbereid 

 Berichtenuitwisseling (i.p.v. bestand) 

 Verwerken berichten in pakket (bekostiging en 
spontane mutaties) 

 Processen scholen aanpassen 

 White label (BPV), let op als (nog) niet gekoppeld 
aan SIS 

 Herziening Kwalificatiestructuur (Keuzedelen / BPV / 
AmvB certificaten al in SIS kunnen registreren vanaf 
1 aug 2016) 

 … 
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• Testen 

 Ketentest (niet-SAAS gebruikers) 

 Kopie productiedata + conversie (allemaal op 
hetzelfde moment) 

 Draaiboek met testscripts  

 Voldoende testcapaciteit instellingen 

 … 
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• BRON dicht, definitieve conversie 
 Streef naar eind november BRON goed op orde 
 8 dec laatste aanlevering, 10 dec BRON definitief 

dicht 
 SIS versie bij? 
 Conversie SIS? 
 Maatregelen voor als BRON dicht is: 

 december diplomering? 

 Studiefinanciering? 

 VSV 

 … 

• Aansluiting 
 Voldoende capaciteit scholen en leverancier 
 (na)leveren HKS 
 … 

 

 

 
 

 

 

 

 

Doorontwikkelen BRON mbo 



Doorontwikkelen BRON mbo 

10 

VRAGEN 
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