
LerarenRegister: Architectuur Gegevenslevering DUO 

Onderwerpen: 

 

- Rol van DUO in het “LerarenRegister” 

 

- De basisgegevens benoemingen 

 

- Duo en het inwinnen van benoeminggegevens 

 

- Applicatie architectuur en koppelvlakken 



Rol van DUO in registratie en herregistratieproces 



De “basisgegevens benoemingen” 

Bestemd voor leraren te gebruiken in hun persoonlijke omgeving waarin zij ook 
hun bekwaamheden zullen onderhouden:  
1. persoonsgegevens leraren en docenten (benoemd of aangesteld door besturen 
van bekostigd èn erkend PO en VO en bekostigd MBO);  
2. de door het schoolbestuur aan deze leraren toegekende benoemingsgrondslag.  
 
Deze gegevens zijn momenteel niet (voldoende) beschikbaar in geautomatiseerde 
administraties bij schoolbesturen of DUO.  
 
Gevolg: 
1. Besturen zullen de benoemingsgegevens in het softwarepakket bij hen in 

gebruik moeten gaan (laten) opnemen.  
2. Datzelfde geldt voor de uitwisseling van deze gegevens met DUO.  
 
 



Kenmerken basisgegevens benoemingen 
In hoofdzaak HRM-gegevens met extra aandacht voor de juistheid 
van persoonsgegevens: 

- de benoemingsgrondslag; 

- een wettelijke doelbinding om het BSN te gebruiken en de persoon 
(leraar) moet geïdentificeerd worden met behulp van de BRP;  

- de basisgegevens moeten actueel zijn: wijzigingen moeten 
onverwijld door schoolbesturen aan DUO worden doorgegeven en 
DUO moet deze gegevens beschikbaar stellen aan CIBG;  

- de basisgegevens zijn de “basis” voor LerarenRegister en Register 
voorportaal en moeten van erkende kwaliteit zijn.  

- niet alleen leraren in loondienst maar ook tijdelijke dienstverbanden 
zoals uitzendkrachten, ZZP-ers etc., de zogenaamde groep “personeel 
niet in loondienst” of “PNIL”;  

- veel gegevensleveranciers: alle schoolbesturen in PO, VO en MBO 
(al dan niet via administratiekantoren);  

 

 



Gegevensset Basisgegevens (in concept) 

• Ingangsdatum benoemingsgrondslag 

• Einddatum benoemingsgrondslag 

• Benoemingsgrondslag conform keuzelijst 

• Registratienummer van het bestuur 

• BRIN van de instelling  

• BSN 

• Geslacht  

• Geboortedatum 

• Naam 

• Woonadres  

• Ingangsdatum arbeidsrelatie 

• Einddatum arbeidsrelatie 

 



Benoemingsgrondslag MBO : keuzelijst 
Lerarenregister 

diploma lerarenopleiding 

geschiktheidsverklaring plus PDG 

 

Registervoorportaal (PM: afspraak zie hierna) 

a. geschiktheidsverklaring en in opleiding voor PDG / voor 
diploma LO 

b. overige: vervanging bij piek & ziek; onderwijskundig / 
experimenteel ontwikkeltraject; nog niet in opleiding; 
beperkte expertmatige inhuur 

 

Afspraak MBO Raad – OC; overleg OCW 

Categorie a. gaat dan van voorportaal naar register; art. 4.2.1 
WEB moet daarvoor aangepast 



Het voorgestelde registratieproces 

Aanleveren 
Benoemingen
Onderwijzend 

Personeel 

Inwinnen 
Benoemingen
Onderwijzend 

Personeel 

Beheren 
Benoemingen
Onderwijzend 

Personeel 

Beschikbaar 
stellen 

Benoemingen
Onderwijzend 

Personeel 

Schoolbestuur DUO CIBG e.a. 
Ondersteuning bij 

bepalen benoeming 
grondslag 

(bevoegdheids scan) 

Ontwikkelen 
koppelvlak (M2M, 

H2M, PvE 

Controle persoons- 
gegevens bij BRP 

(autorisatiebesluit) 

Inrichten en beheren 
nieuw register (BOP) 

Initiële  vulling als wel  
mutaties 

Ontwikkelen 
koppelvlak (M2M,  

PvE, autorisatiebesluit) 

Actuele gegevens 
beschikbaar stellen 

aan leraar 



Applicatie architectuur DUO 



Informatiesysteem DUO 



Infrastructuur (koppelvlak) 

M2M: OSP (Onderwijs Service Poort) 
H2M: Beveiligde site DUO  
(Zakelijk Poortaal) 



S&BB: DUO_BROP_OpvragingBasisgegevens 


