
White Label ontwikkelingen

13-6-2016



Huidige situatie 
informatievoorziening rond BPVO

School

DUO

SBB

LeerbedrijfID; Status erkenning

Identificatie; Verificatie

White Label 1.0

Informatieketen 1. Batchverwerking

Informatieketen 2. Realtime

BPVO



Wat kan er beter

• Onduidelijkheden door toepassing van 
twee informatieketens

• Monitoring datakwaliteit over uitwisseling 
van gegevens

• Synchronisatie van data tussen SBB en 
school

• …



Gekozen oplossing

• Gezamenlijk afspraken maken over 
datakwaliteit zowel bij SBB als bij het 
onderwijs

• White Label informatievoorziening 
koppelen aan doorontwikkelen BRON

• Extra functionaliteit toevoegen aan deze 
nieuwe koppeling (White Label 2.0)



Gezamenlijke afspraken

Bestuursakkoord tussen MBO Raad en SBB met de volgende 
kernpunten:
1. Alle instellingen leveren een hoge mate van kwaliteit in de 

registratie (tijdig, volledig en gebruik makend van erkend 
leerbedrijf)

2. Alle instellingen en SBB wisselen direct mutaties uit die 
optreden bij leerbedrijven en leerplekken

3. Stagemarkt levert een adequaat beeld van erkende 
leerbedrijven en leerplekken voor studenten, instellingen en 
leerbedrijven

4. Er wordt door saMBO-ICT een implementatieplan opgesteld 
waarin voorstellen zijn opgenomen die gericht zijn op een 
goede registratie van bpv bij scholen

5. Over en weer worden rapportages opgeleverd waarmee 
inzicht wordt gegeven in functioneren van de keten
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Identificatie leerbedrijf
Request Instelling Response SBB

Lijst met 0 of meer van de volgende velden:

LeerbedrijfID: (actueel)
Bedrijfsnaam: 
Adres:
Land:
Postcode: 
Plaats: 
Status: Actueel / historisch

MBO: Opvragen leerbedrijfID (identificatie)

Als MBO wil ik de het leerbedrijf-id bij SBB opvragen zodat ik het in 
vervolgstappen kan gebruiken, bv. bij het opvragen van de erkenning

Bedrijfsnaam*: 
Huisnummer*: 
Postcode*: 

Ofwel:

LeerbedrijfID*: 

* = verplicht



Verificatie accreditatie
Request Instelling Response SBB

LeerbedrijfID*:
Peildatum*: bv startdatum BPV

EN:

Code Crebo*: 

OF

Keuzedeel*: 

MBO: Opvragen erkenning (verificatie)

Als MBO wil ik de erkenning van het leerbedrijf op een CREBO bij SBB opvragen 
(inclusief start en werkelijke einddatum) zodat ik daar een student kan plaatsen

LeerbedrijfID:
Bedrijfsnaam:
Crebocode:

Erkenningsstatus: 
- Of leerbedrijf is erkend
- Of erkenning leerbedrijf eindigt voor 

peildatum
- Of erkenning leerbedrijf begint na 

peildatum
- Erkenning in aanvraag
- Voorgedragen voor erkenning**

Startdatum:
Einddatum: alleen historisch, niet 
gevuld indien actueel

* => één van beiden verplicht
** => status voorgedragen nog niet
mogelijk



Vervolgstappen

• White Label 2.0 maakt onderdeel uit van de 
keten en veldtest

• Voor 12-2016 resterende functionaliteit van 
White Label 1.0 overzetten naar White Label 
2.0
– Zoeken in erkende leerbedrijven
– Zoeken in (beschikbare) leerplaatsen

• Inrichting monitoring over datauitwisseling
• Na 1-1-2017 resterende user stories uit 

doorontwikkelen BRON realiseren



Vragen ? Stel ze!


