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Over de instructie  
 

 

Versiebeheer 

 
Versie Datum Status Auteur Aanleiding 

0.1 Aug 2016 Concept Tineke Doorontwikkelen BRON  

 

 

Doelgroep 
Met behulp van deze werkinstructie kunnen externe gebruikers en medewerkers van 

MBO-instellingen de onderwijsdeelnames, onderwijsresultaten en vooropleidingen van 

een student raadplegen in het studentdossier. 

 

Beheer 
De afdeling EC/KLC beheert deze werkinstructie in samenwerking met het ICO 

(Informatiecentrum Onderwijs) en IPO (Informatie Punt Onderwijs). 

 

Samenvatting 
Raadplegen in het studentdossier kan met een Burgerservicenummer of 

Onderwijsnummer. Op basis van dit selectiecriterium wordt een persoon geselecteerd. 

Na het selecteren van een persoon wordt het studentdossier van deze persoon getoond. 

Er zijn beperkingen voor het raadplegen van de gegevens in het studentdossier, deze zijn 

afhankelijk van de MBO-instelling waarvoor de gebruiker geautoriseerd is. 

 

Na selectie persoon controleert het systeem de persoon op inschrijving en/of op resultaat 

bij de betrokken instelling. Zo ja, dan verschijnt het studentendossier van de 

geselecteerde student. Zo nee, dan volgt een signaal dat de student niet voorkomt. 

 

Een medewerker mag alle informatie zien over de onderwijsloopbaan (uit alle 

onderwijssectoren) van de betreffende student tot datum uitschrijving van de laatste 

inschrijving bij de eigen instelling. Als de student geen actieve of toekomstige 

inschrijving heeft worden er geen gegevens getoond. Als de student een geheim adres 

heeft dan worden de adresgegevens niet getoond. 
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Algemeen 
 

Het raadplegen van het studentdossier gebeurt op de beveiligde site.  

 

Ga naar ‘BRON–MBO’ en vervolgens ‘Raadplegen studentendossier’. Het scherm 

‘Selecteren persoon’ wordt getoond. 

 

 
 

Voer op dit scherm een Burgerservicenummer of Onderwijsnummer in en klik op 

‘zoeken’:  

 

Attentiemeldingen persoonsgegevens 

Het systeem toont de actuele persoonsgegevens van de student. 

Bovenaan het scherm komt er een attentiemelding wanneer persoon niet voorkomt en/of 

wanneer persoon een geheim adres heeft.  

 

Geen gegevens gevonden  

Persoon niet gevonden met de opgegeven criteria. 

  

persoon heeft een geheim adres 

Er geldt een geheimhouding voor deze persoon en de adresgegevens worden niet 

getoond.  

 

Burgerservicenummer niet nummer proof 

Het ingevoerde BSN voldoet niet aan nummerproef. 

 

Onderwijsnummer niet nummer proof 

Het ingevoerde OWN voldoet niet aan de nummerproef. 

 

Datum vestiging in Nederland of Datum vertrek uit Nederland 

De meest recente gegevens worden getoond als het gaat om Migratie. 

(Anders blijft het leeg). 

 

Geen zoekcriterium of teveel zoekcriteria 

Er mag maar één zoekcriterium worden opgegeven.  
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Overzicht studentdossier Persoonsgegevens 
 

 
 

Dit scherm toont een overzicht van de actuele persoonsgegevens en adresgegevens, 

behalve bij een geheim adres, dan worden de adresgegevens niet getoond. 

 

Per onderdeel van het dossier wordt een tab met gegevens getoond: 

- Persoon 

- Deelnames 

- Resultaten 

- (voor)Opleidingen 

 

 

Voor de gehele applicatie geldt: 

o Bovenaan het scherm staat een kopregel met BSN of onderwijsnummer, naam en 

geboortedatum van de student. 

o Met de link Terug ; terug naar het vorige scherm.  

o Met de link Home ; terug naar het eerste scherm.  

o Kies via het tabblad ‘Deelnames, Resultaten of (voor)Opleidingen’ en het 

vervolgscherm toont de details. 

 

Datum vestiging in Nederland of Datum vertrek uit Nederland: 

De meest recente gegevens worden getoond als het gaat om Migratie. (Anders blijft het 

leeg). 
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Overzicht Studentdossier Deelname(s) 
 

 
 

Dit scherm toont een overzicht van ‘deelnames’ van de student. 

De deelnames zijn oplopend gesorteerd op instelling en inschrijvingsvolgnummer. 

Kies een deelname en het vervolgscherm toont de details. 
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Overzicht Deelname(s) 
 

 

 
Dit scherm toont de details van een deelname. 

De meest recente datum (kan ook in de toekomst liggen) staat in het linker tabblad. 

Als er bij een deelname geen ‘Periode(s) Extra Ondersteuning en/of BPV(s)‘ aanwezig zijn 

wordt dit schermdeel niet getoond. 
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Tab Periode(s) Extra Ondersteuning 

 

Bekostigde instellingen kunnen deze extra periode aanleveren voor deelnemers met een 

handicap of chronische ziekte. Binnen de deelname wordt een tabblad getoond  

‘Periode(s) Extra Ondersteuning’ met de gegevens van die periode. De ‘Datum begin 

periode’ wordt in de tab getoond.  

De ‘Datum einde periode’ kan door de instelling zelf worden aangeleverd. Indien datum 

uitschrijving werkelijk is ingevuld (of is vervroegd), dan wordt indien een eventuele 

‘Periode Extra Ondersteuning’ langer doorloopt ingekort. Indien datum inschrijving wordt 

gewijzigd wordt een Periode Extra Ondersteuning die daardoor (deels) buiten de 

inschrijving komt te liggen ook gewijzigd. 

 

Selecteer een resultaat en het vervolgscherm toont de details 
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Overzicht studentdossier Resultaten 
 

 
 

Dit scherm toont een overzicht van diploma('s) en losse resultaten van de student.  

Selecteer een regel van het diploma (indien aanwezig) en de details van de  

‘bijbehorende onderdelen’ worden getoond. 

Selecteer een regel van ‘Losse onderdelen’ en de details worden getoond. 

 

Er komt een melding wanneer er geen resultaat gegevens bekend zijn.  

(bv. ‘Geen AMVBOnderdeel resultaten gevonden’)  
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Diploma zonder bijbehorende onderdelen 
 

 
 

Dit scherm toont een overzicht van het diploma zonder bijbehorende onderdelen. 

  



Raadplegen Studentdossier BRON-MBO extern                                                 Pagina 11 van 13 

                                                                            

Diploma met bijbehorende onderdelen 
 

 

 

 
Dit scherm toont een overzicht van het diploma  met bijbehorende onderdelen. 

Bij meerdere onderdelen wordt een tabblad getoond met de gegevens van dat onderdeel. 

Als er geen onderdelen zijn wordt dit schermdeel niet getoond. 
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Overzicht (voor)Opleidingen 
 

 
 

Wordt nog verder uitgewerkt! Je kunt dit nog niet selecteren. 

Dit scherm toont een overzicht van (voor)Opleidingen die liggen voor en tijdens de MBO-

inschrijving(en) van betreffende instelling. 

Hierbij gaat het om de deelnames en resultaten uit alle tot het MBO toegang gevende 

sectoren: VSO, VO, VAVO, MBO en HO. 

 

Van een geselecteerde persoon wordt een overzicht getoond van alle deelnames en 

resultaten uit de diverse sectoren die zijn behaald bij een andere instelling. 

Selecteer een regel ‘Deelnames’ en/of ‘Resultaten’ en het scherm toont een overzicht van  

details. 

  

Opmerking: 

Bij niet-behaalde resultaten met uitslagcode E of L is er geen uitslagdatum aanwezig en 

in dat geval wordt de uitslagdatum niet getoond. (in alle overige gevallen wel). 

Bij een staatsexamen is er geen opleidingcode aanwezig en kun je niet raadplegen. 

Een medewerker van een MBO-instelling kan gegevens van andere instellingen zien als 

ze voor of tijdens de eigen inschrijvingen liggen.  
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Wat zijn AMvB onderdelen? 
 

‘AMvB’ betekent Algemene Maatregel van Bestuur en is geldig per 01-08-2016.  

Aan onderdelen van een kwalificatie of aan een keuzedeel kan de minister bij of 

krachtens een Algemene Maatregel van Bestuur ( AMvB) een certificaat verbinden. 

Van deze mogelijkheid maakt op dit moment alleen het ministerie van EZ gebruik voor 

enkele onderdelen van kwalificaties voor het beroepsonderwijs op het gebied van 

landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel. Het wetsvoorstel voor de herziening van de 

kwalificatiestructuur zorgt er voor dat de minister bij AMvB ook aan een keuzedeel een 

certificaat kan verbinden. 

 

Wat zijn Keuzedelen? 
 

Het Keuzedeel is per 01-08-2016 een verplicht onderdeel binnen de Mbo-opleiding en de 

student kan op deze manier zijn vakmanschap verbreden of verdiepen. 

Een Mbo-opleiding bestaat uit een kwalificatie en één of meer keuzedelen. 

Een keuzedeel is een verrijking van de kwalificatie, hiermee kan de student zijn 

vakmanschap verbreden of verdiepen. De student doet examen voor het keuzedeel maar 

kan hier (nog) niet op zakken. De minister van OCW  heeft wel de intentie om 

keuzedelen voorwaardelijk te maken voor diplomering. 

 

Wat zijn Generieke examenonderdelen? 
 

Generieke Examenonderdelen zijn verplichte onderdelen binnen de opleiding. Nederlands, 

Rekenen (niveau 2,3 en 4 ) Engels (niveau 4)   

 


