
ACTUALITEITEN DUO 1 februari 2016 

 

 

Digitaal Aanmelden MBO 
 

13 scholen zijn inmiddels aangesloten. 2 zijn bezig in veldtest en minimaal 2 instellingen 

hebben aangegeven graag te willen beginnen. 

 
Verbeteringen aansluitproces 

Duo is druk bezig met het herschrijven van de aansluit documentatie. Op dit moment is 

een concept voor een nieuwe handleiding intern ter review aangeboden. In de 

documentatie voor gebruikers gaat DUO onderscheid ook maken tussen het aansluiten 
van een individuele instelling of het aansluiten via een softwareleverancier(SAAS). 

Naast het herschrijven van documentatie is er ook gewerkt aan de aansluit procedure. 

Op basis van de wijzigingen is de (verwachte) doorlooptijd van  het aansluiten van een 

nieuwe school drastisch verminderd. Het  bezoeken van een instelling wordt een 

standaard onderdeel van de aansluitprocedure. Hiermee verwachten wij de 
onduidelijkheden in het aansluit traject vroegtijdig te tackelen en de communicatie te 

versoepelen. 

Naast de hierboven genoemde punten is DUO voornemens om op korte termijn zelf 

certificaten te gaan verstrekken. Dit zal de aansluiting van verschillende processen 
binnen DUO aanzienlijk kunnen versnellen. 

 

DUO wil in 2016 sterk inzetten op structurele verbeteringen van de applicatie. Deze 

technische verbeteringen nemen wel veel tijd in beslag en zullen naar verwachting pas 
eind april 2016 naar productie gaan.  Hierbij moet toegevoegd worden dat door de 

technische verbetering het vervolgens mogelijk is om een aantal prangende 

gebruikerswensen door te voeren. Denk hierbij aan het via DAMBO terugleveren van 

BRIN-volgnummer en de terugkoppeling niet-geslaagden.  
 

 

 

De locatiecode in BRON 

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

hernoemen tot “locatiecode VSV” is door OCW akkoord bevonden. Dit draagt er zorg voor 

dat het duidelijk wordt dat het  gebruik van de locatiecode zich tot VSV beperkt. 

Verder is in overleg met OCW de definitie aangepast 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”. 
 

In Doorontwikkeld OnderwijsAanbod bestaan wel mogelijkheden om aan meerdere 

locatiedoelstellingen invulling te geven. 

 

Inleesbestanden 1e voorlopige BRON-foto 

De Terugmelding Bekostigingsgrondslagen (TBG) met specifieke informatie per 

beroepsopleiding downloadt u op Instellingsinformatie onder ‘Bekostigingsinformatie.’ 

Deze TBG geeft de inhoud weer van de 1e voorlopige BRON-foto van 25 november 2015.  

Vanaf 26 januari 2016 tot en met 25 februari 2016 zijn deze bestanden van de 
inschrijvingen/diploma’s mbo en van de inschrijvingen, diploma’s en examens vavo 

beschikbaar. Ze bevatten de voorlopige gegevens in het middelbaar beroepsonderwijs - 

bekostigd en niet bekostigd - en de voorlopige gegevens van het vavo op de teldatum 1 



oktober 2015. U logt in via 'Inloggen met Entree.'  

 

De inleesbestanden vindt u bij ‘Onderwijsnummer bestanden mbo’ of ‘bij 

‘Onderwijsnummer bestanden vavo.’  Daar staat ook de toelichting ‘Bestandsbeschrijving 
dat-bestanden mbo.’ 

Het Overzicht financiële beschikkingen voor de maand januari 2016 is ook beschikbaar. 

De digitale versie raadpleegt u via het bestuursnummer of via het BRIN-nummer bij  

‘Overzicht financiële beschikkingen.’ Het Ofb vindt u op Instellingsinformatie 

Formulier melding voornemen starten of beëindigen beroepsopleidingen 

beschikbaar 

Het formulier bij de Regeling melding voornemen starten of beëindigen 

beroepsopleidingen voor bekostigde instellingen is inmiddels beschikbaar. 

Het formulier Melding voornemen starten of beëindigen beroepsopleidingen voor 

bekostigde instellingen (pdf 214kb) kunt u nu downloaden. Dit formulier hoort bij de 

Regeling melding voornemen starten of beëindigen beroepsopleidingen voor bekostigde 

instellingen 

 

https://www.duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/inloggen/index.jsp
https://instellingsinformatie.duo.nl/public/websitecfi/
https://www.duo.nl/zakelijk/images/melding-voornemen-starten-of-beeindigen-beroepsopleiding.pdf
https://www.duo.nl/zakelijk/images/melding-voornemen-starten-of-beeindigen-beroepsopleiding.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-46426.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-46426.html

