
ACTUALITEITEN DUO 11 april 2016 
 
 
Nieuwe beveiligde site 
Na de vernieuwing van de openbare website werken we er nu aan dat alle beveiligde 
zakelijke omgevingen die DUO kent straks ondergebracht worden  in een nieuw portaal.  
De integratie van de beveiligde omgevingen met 1 inlog met 1 token.  
In Zoetermeer worden er een aantal diensten gedigitaliseerd die ook via deze nieuwe 
beveiligde omgeving worden ontsloten. Dit doen wij op de HCD manier, namelijk dat we 
bij elke stap de klant willen betrekken. (Hear, Create, Deliver) 
Het project Online Vernieuwing Zakelijk bedenkt de klantinteractie. Deze wordt, net als 
de openbare website, ‘gevalideerd’ met de klant, de techniek en de business. We zoeken 
nog klanten die met ons willen meedenken. 
 
Niet Bekostigd MBO in BRON 
Inschrijvingen 2015-2016   
Aantal scholen leveren 96   
Aantal scholen leveren niet 17   
Totaal aantal inschrijvingen 28.324   
      
Diploma's 2015 2014 
Aantal scholen leveren 61 75 
Aantal diploma's 3.446 6.251 
      
Aantal BPV's 3.265   
 

  
 

Startstuderen.nl nu ook voor (aankomend) mbo’ers  
www.startstuderen.nl is een handig overzicht van websites over alles wat erbij komt 
kijken als je gaat studeren in het mbo. Studiekeuze, aanmelden, geldzaken, stages en 
examens etc. en actuele ontwikkelingen over bijvoorbeeld de veranderingen in de 
studiefinanciering of in de kwalificatiestructuur. De portal is een initiatief van OCW, DUO, 
studentenorganisaties en decanenorganisaties. 
 
 
Overig 
 
Doorontwikkelen BRON 
Conversie loopt goed. We zien een daling van het aantal meldingen, en bijna alle 
schoolbezoeken zijn afgelegd 
 
Mutatiestop 
Flexibele mutatiestop tot 1 juni. Daarna stelt DUO mutatiestop in 

Beveiligingscertificaat verloopt 
Op 28 april 2016 verloopt het huidige beveiligingscertificaat 'identity.ocw.duo.nl'. Er is 
een nieuw certificaat beschikbaar: 'identity.duo.nl'. De meeste softwareleveranciers 
hebben het publieke gedeelte van het certificaat al ontvangen. Als u dit op dezelfde plek 
neerzet als het huidige certificaat, hoeft u verder niets te doen. Mocht u hierbij tegen 
problemen aanlopen, dan horen we dat graag. 
 



Indicatoren Mbo op Open Onderwijsdata 
Voor het verslag kunnen de mbo-instellingen gebruik maken van gepubliceerde gegevens 
op deze site. Volgens de regeling Jaarverslaggeving Onderwijs moeten bekostigde 
onderwijsinstellingen aan het jaarverslag en de jaarrekening een set met gegevens 
toevoegen. Het geheel van jaarverslag, jaarrekening en de set met gegevens wordt het 
geïntegreerd jaardocument genoemd. De indicatoren zijn beschikbaar in een Excel-
bestand. https://duo.nl/open_onderwijsdata/publicaties/indicatoren/indic.jsp 
 
Congres op 23 mei 
Op maandag 23 mei is in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort weer het jaarlijkse Mbo-
congres. Met verrassende sprekers, interactieve workshops en bijpraatsessies waar u de 
laatste ontwikkelingen hoort. Het congres wordt georganiseerd door SBB, het ministerie 
van OCW, saMBO-ICT, de MBO Raad en DUO. Zet deze datum in uw agenda. 
De uitnodiging volgt deze week. 
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