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BRON freeze en verzuim 

het volgende is aan gemeenten gecommuniceerd over de overgangsperiode van huidig 

BRON naar nieuw BRON MBO: 

 

Geen mbo-cijfers beschikbaar vanaf 10 december 

Het systeem dat de uitwisseling tussen het mbo en DUO regelt, wordt vernieuwd (BRON 

MBO). Van 10 tot en met 13 december is BRON gesloten. De mbo-instellingen zullen 

vanaf begin januari 2017 beetje bij beetje weer aansluiten op het vernieuwde systeem. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Tussen 10 december en eind januari kan DUO geen inschrijvingen, uitschrijvingen, 

diploma’s en BPV’s leveren. Dit heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de VSV-cijfers. De 

mbo-instellingen sparen deze gegevens op en leveren pas weer aan als ze op het 

vernieuwde BRON MBO zijn aangesloten. Het is voor gemeenten niet mogelijk om deze 
gegevens op een andere manier te krijgen. 

Planning en communicatie 

Binnenkort hoort u van ons wanneer welke instelling weer aangesloten is. Ook krijgt u 
bericht als alles weer op orde is en u weer actuele verzuimrapportages krijgt. 

 

 

Begin december gaat er nog een Ezine special naar gemeenten met meer uitleg over de 

gevolgen. 

 

 

Overzicht openstaande BPV met beëindigde inschrijving 

Op 18 november 2016 is op de beveiligde site voor 97 instellingen een bestand 

klaargezet met openstaande BPV’s, waarvan de inschrijving is beëindigd. (herhalingsactie 

van december 2015, mei 2016) Totaal nu zo’n 7300 BPV’s. 

 

Lerarenregister in ontwikkeling 

De Tweede Kamer heeft op 11 oktober 2016 het wetsvoorstel lerarenregister 

aangenomen. De Eerste Kamer moet ook nog beslissen over het wetsvoorstel. Toch wil 

DUO schoolbesturen en administraties alvast voorbereiden op het onderdeel 

‘gegevenslevering’ uit het wetsvoorstel. 

Lees meer op:  https://duo.nl/zakelijk/middelbaar-

beroepsonderwijs/nieuws/lerarenregister/lerarenregister-in-ontwikkeling.jsp 

 

DUO breidt informatie op Ofb uit 

Instellingen die een herzien Overzicht financiële beschikkingen (Ofb) krijgen, zien hierop 

nu ook welke eerdere beschikking is herzien. Sinds november 2016 staat er meestal een 

vergelijking met de brongegevens voor de vorige beschikking op. Bijvoorbeeld bij een 

prijswijziging of de wijziging van leerlingaantallen. 

Het Ofb staat op https://www.duo.nl/zakelijk/instellingsinformatie.jsp 

Door technische problemen zijn de studiewaarde-bestanden nog niet beschikbaar. DUO 

hoopt de bestanden zo spoedig mogelijk te kunnen plaatsen.  

https://duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/nieuws/lerarenregister/lerarenregister-in-ontwikkeling.jsp
https://duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/nieuws/lerarenregister/lerarenregister-in-ontwikkeling.jsp
https://www.duo.nl/zakelijk/instellingsinformatie.jsp


Namen en rugnummers online 

Op dinsdag 8 november 2016 is het bestand ‘Namen en rugnummers’ geplaatst op de 

beveiligde site van DUO. U kunt het daar downloaden. 

Het bestand ‘Namen en rugnummers’ bevat de persoonsgegevens van jongeren die 

voortijdig schoolverlater zijn geworden in het convenantjaar 2014-2015. Namen en 

rugnummers is een aanvulling op de cijfers die bekend worden gemaakt door het 

ministerie van OCW. 

Hoe het werkt 

Instellingen, gemeentes en regio’s hebben onderling afspraken gemaakt over het 

terugbrengen van het aantal voortijdig schoolverlaters. Het ministerie van OCW maakt 2 

keer per jaar de aantallen voortijdig schoolverlaters bekend. In februari of maart de 

voorlopige cijfers en in oktober of november de definitieve cijfers. Als aanvulling hierop 

levert DUO het bestand Namen en Rugnummers nadat de definitieve cijfers bekend zijn 

gemaakt. Met dit bestand kunt u controleren om welke voortijdig schoolverlaters het 

gaat. 

Het bestand Namen en Rugnummers staat op de beveiligde site. Het is te herkennen aan 

NenR in het begin van de bestandsnaam. Voor het ophalen van deze bestanden is de rol 
rapportage verzuim/bron nodig. 

In februari of maart staat ook de startpopulatie op de beveiligde site. In de startpopulatie 

staan alle leerlingen die op 1 oktober van het voorgaande jaar volgens BRON 

ingeschreven stonden. 

 

https://www.duo.nl/zakelijk/gemeenten/inloggen/index.jsp

