
Basisinfrastructuur MBO v1

Digitale Infrastructuur Onderwijs
MBO Thema Naam Doelgroep Doel / Toelichting Status Gewenste ontwikkeling Financiering Governance PO VO MBO HO
Registers Bedrijfsvoering BAG en NHR Scholen, 

overheidsinstellingen
De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) is de naam voor 
twee Nederlandse Basisregistraties, te weten de Basisregistratie 
Adressen (BRA) en de Basisgebouwenregistratie (BGR). Het NHR,, 
ofwel het handelsregister is een door de overheid gehouden register, 
waarin rechtspersonen en ondernemingen vermeld staan met hun 
gegevens. Er ligt een relatie met de BAG. Het NHR wordt beheerd 
voor de KvK.

Scholen zijn verplicht zich te registerern in het 
NHR. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het 
opnemen van de gegevens in de BAG en voor de 
kwaliteit ervan. Ook scholen maken deel uit van de 
regitsrtaie in de BAG.

Eenvoudige koppeling met RIO, zodat instellingen 
zich niet meerdere keren hoeven te regsitreren

Het Kadaster beheert de 
Landelijke Voorziening voor de 
BAG (LV BAG). Het NHR wordt 
door het KvK beheerd.

PO VO MBO HO

Registers Bedrijfsvoering RIO 
(BRIN/Crebo)

Scholen, DUO, IvO, 
SBB

Register waarin onderwijsinstellingen en opleidingen in het 
Nederlands onderwijs gedefinieerd en geïdentificeerd kunnen worden 
conform de werkelijkheid van instellingen.

Wordt geheel vernieuwd Niet alleen gericht op bekostiging zoals BRIN nu 
is, maar ook goed bruikbaar voor andere 
doeleinden

OCW opdracht aan DUO PO VO MBO HO

Semantische 
bronnen

Bedrijfsvoering BSD Scholen Door de MBO Raad is een Basis Selectiedocument (B
SD) opgesteld, waarin een belangrijk deel van de wettelijke 
verplichtingen rondom documentmanagement en archivering is 
beschreven. Dit BSD is vor instellingen een belangrijk uitgangspunt 
voor de inrichting 
van documentmanagement. Dit BSD is de basis 
voor wat betreft het wettelijk kader voor instellingen.

MBO instellingen gebruiken dit als kader voor hun 
archief beleid.

Update noodzakelijk MBO Raad MBO Raad MBO

Semantische 
bronnen

Bedrijfsvoering DSP Scholen Het documentair structuurplan (DSP) is “een plan waarin is 
vastgelegd de wijze waarop de 
toegankelijkheid van archiefbescheiden is georganiseerd en de wijze 
waarop archiefbescheiden 
zijn ingedeeld en gerangschikt. Het model geeft instellingen de 
mogelijkheid zelf een dergelijk plan op te stellen.

MBO instellingen gebruiken het model voor hun 
archief beleid.

Samenwerking tussen saMBO-
ICT, FSR en MBO Raad

MBO

Voorzieningen / 
diensten

Bedrijfsvoering BYOD Scholen, docenten, 
studenten

Bring Your Own Device is een voorziening van een onderwijsinteliing 
om binnen afspraken iedere medewerker en/of student zijn eigen 
device te laten kiezen en kopen

In gebruik Doorontwikkelen naar Cyod inclusief Tablet en 
Smartphones

Door de instelling bepaald MBO

Voorzieningen / 
diensten

Bedrijfsvoering ECK/Edu-K Scholen Edu-K is het platform waarin de verschillende partijen uit de 
onderwijsketen - van brancheorganisaties van educatieve uitgevers, 
distributeurs en softwareleveranciers tot koepelorganisaties van 
scholen - het gesprek aangaan over een goed functionerende 
educatieve keten. Publieke en private partijen creëren zo 
gezamenlijk de randvoorwaarden voor een succesvolle inzet van ict 
bij het leren, nu en in de toekomst.

In gebruik In Edu-K zijn de volgende partijen 
bestuurlijk vertegenwoordigd:PO-
raad,VO-raad,MBO-raad, GEU, 
en anderen

PO VO MBO HO

Voorzieningen / 
diensten

Bedrijfsvoering Edu koppeling Scholen, Leveranciers, 
Overheid

Deze transactiestandaard geeft richtlijnen waarmee 
onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en andere 
ketenpartijen eenvoudiger nieuwe gegevensuitwisselingen kunnen 
opzetten. De standaard gaat over de communicatielaag voor de 
afhandeling van berichten en niet over de inhoud van berichten.

In gebruik PO VO MBO HO

Voorzieningen / 
diensten

Bedrijfsvoering Edurep Scholen, docenten Edurep is een educatieve zoekmachine. Ontwikkel je digitaal 
leermateriaal en wil je dit leermateriaal op internet beter vindbaar 
maken voor scholen in het po, vo en mbo? Maak dan gebruik van 
Edurep, de gratis educatieve zoekmachine voor het onderwijs. 
Edurep gebruikt metadata om digitale lesmaterialen beter vindbaar 
te maken.

In gebruik Kennisnet PO VO MBO

Voorzieningen / 
diensten

Bedrijfsvoering Eduroam/Wifi docenten, studenten Eduroam is een authentiactie service die ervoor zorgt dat de door de 
instelling vastgestelde identiteiten geauthenticeerd kunnen worden 
in instelling die ook aangesloten  is op Eduroam voorziening.

In gebruik Uitbreiding naar PO SURF SURF contract mbt Eduroam MBO

Voorzieningen / 
diensten

Bedrijfsvoering IBP kader Scholen Een verzameling documenten, richtlijnen en kaders die instellingen 
in staat stellen hun beleid mbt Informatiebeveiliging en privacy te 
ontwikkelen en uit te voeren.

Framework is vastgesteld en  implementatie is 
gestart (najaar 2016)

Doorontwikkelen IBP richtlijnen en classificeren via 
PIA, BIV

Sambo-ICT, mede gefinancierd 
vanuit subsidie OCW

Privacy wetgeving overheid MBO

Voorzieningen / 
diensten

Bedrijfsvoering MBO Cloud II Scholen Het mbo neemt met MBOcloud regie op de leermiddelenketen en 
het gebruik van clouddiensten. De MBOcloudHUB wordt hét 
knooppunt voor voordelige aanschaf van, en toegang tot, fysieke en 
digitale leermiddelen en aanverwante artikelen en clouddiensten. Dit 
voor zowel studenten als medewerkers. SURF neemt de realisatie 
van deze hub -in samenwerking met mbo-scholen en Kennisnet- 
voor haar rekening. Deze voorziening en bijbehorende 
dienstverlening is in eerste instantie gericht op het mbo maar 
uiteindelijk beschikbaar voor alle instellingen die bij SURF zijn 
aangesloten. 

Klaar voor gebruik Herziening op oorspronkelijke doelstelling Realisatie MBOcloud door SURF 
in samenwerking met Kennisnet 
en initiatiefnemende scholen

MBO

Voorzieningen / 
diensten

Bedrijfsvoering PKI-certificaat Scholen, Leveranciers Digitale certificaten zijn een onmisbare schakel in beveiligd 
internetverkeer. Een certificaat is een legitimatiebewijs van een 
website of ICT-systeem. Daarnaast bevat het gegevens die nodig 
zijn voor beveiligd internetverkeer.

In gebruik Gewenst is 1 onderwijs PKI-certificaat Geen, wordt betaald door scholen 
en leveranciers

Wettelijke erkenning PO VO MBO HO

Voorzieningen / 
diensten

Bedrijfsvoering Snel internet Scholen, docenten, 
studenten

Snel internet is een benodgde voorziening voor scholen om de 
steeds meer bandbreedte vragende applicaties aan studenten te 
kunnen aanbieden en te laten voldoen aan performance eisen.

In gebruik Door de instelling bepaald MBO

Voorzieningen / 
diensten

Bedrijfsvoering SURF-market Scholen, Leveranciers SURFmarket is de ICT-marktplaats, opgericht door het onderwijs 
zelf, om namens de aangesloten instellingen te onderhandelen met 
ICT-leveranciers en uitgevers, over (digitale) licenties.

In gebruik bij saangesloten instellingen Continue uitbreidng van diensten in samenspraak 
met scholen en leveranciers

SURF Afspraken over deelname aan 
SURF market

MBO HO
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Voorzieningen / 
diensten

Bedrijfsvoering UWLR Scholen Scholen maken gebruik van methodeapplicaties (bijvoorbeeld van 
een uitgever) waarbij leerlingen worden ondersteund bij het leren en 
aan het einde of tussendoor worden getoetst. Ook worden leerlingen 
middels speciale toetsapplicaties of assessments getoetst. 
Belangrijk is dat de resultaten van deze toetsen overgedragen 
kunnen worden van een educatieve applicatie naar het 
leerlingadministratiesysteem of leerlingvolgsysteem van een school. 
En, voordat de leerling aan de gang kan, moeten leerlinggegevens 
van school naar deze applicaties worden overgedragen. De afspraak 
Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten (UWLR) is bedoeld om 
de uitwisseling van leerlinggegevens en resultaten te faciliteren. 

Implementatie is gestart Edustandaard PO VO MBO

Registers Begroten en 
verantwoorden

CBS gegevens Scholen Verplichte levering van gegevens aan CBS

Registers Begroten en 
verantwoorden

Financiën DUO/OCW, besturen, 
Sectorraden

In dit register worden de gegevens uit de jaarverslagen van de 
scholen geregistreerd door DUO en is bedoeld voor beleid, begroting 
en verantwoording. Besturen en raden krijgen indirect informatie 
hieruit geleverd. Maar heeft ook publieke functie.

In gebruik Uitwisseling met register gaat niet meer via EFJ 
maar via XBRL.

Verandercapaciteit DUO. OCW-stuurgroep (overigens, 
zonder deelname van 
beleidsdirecties)

PO VO MBO HO

Semantische 
bronnen

Begroten en 
verantwoorden

XBRL scholen, DUO, 
administratiekantoren, 
inspectie

XBRL is een internationale, open standaard om gegevens vast te 
leggen en elektronisch uit te wisselen. DUO gebruikt XBRL om het 
verantwoordingsproces te vereenvoudigen en de administratieve 
lasten te verlagen.

Mbo-instellingen gebruiken XBRL voor de 
aanlevering van hun jaarverantwoording.

Er is behoefte aan een onderzoek naar mogelijk 
uitbrieding van de standaard naar andere dan 
financiele gegegevens.

Verandercapaciteit DUO OCW-stuurgroep (overigens, 
zonder deelname van 
beleidsdirecties), sinds februari 
2016 aangemeld bij 
Edustandaard maar beheer ligt 
nog bij de projectorganisatie.

PO VO MBO HO

Voorzieningen / 
diensten

Begroten en 
verantwoorden

MBO 
Benchmark

Scholen, MBO Raad. Een benchmark van en door instellingen, uitgevoerd door de MBO 
Raad. Is bedoeld om vergelijkingen te kunnen maken tussen 
instellingen, zodat het gesprek gevoerd kan worden over de 
achtergrond van de verschillen. Belangrijk instrument voor 
kwaliteitsverbetering. Niet openbaar.

Stabiliteit van het instrument is van belang. Trends 
zijn alleen zichtbaar wanneer de kengetallen 
hetzelfde blijven.

Wordt nagedacht om de tooling over te nemen 
door MBO Raad.

MBO Raad MBO Raad, aangestuurd door de 
stuurgroep Benchmark

MBO

Voorzieningen / 
diensten

Begroten en 
verantwoorden

MBO Informatie 
encyclopedie

Scholen, MBO Raad 
en leveranciers

Openbare website met definities van kengetallen, toelichting daarop. 
Wordt gebruikt om zelf berekeningen te kunnen maken binnen een 
instelling op basis van gelijke definities binnen de sector.

Aanpassingen bij wijziging of uitbreiding van 
indicatoren en kengetallen. Hierbij worden 
deskdunigen van instellingen betrokken.

Vooral op inhoud. Site is eenvoudig. Basissubsidie Kennisnet Samenwerking MBO Raad, 
saMBO-ICT en Kennisnet.

MBO

Voorzieningen / 
diensten

Begroten en 
verantwoorden

MBO 
Transparant

Toegankelijk maken van betrouwbare, relevante en éénduidige 
informatie over scholen, aan stakeholders van de instellingen. 
Scholen kunnen toelichting opnemen bij hun cijfers. De cijfers 
hebben betrekking op rendement, financieën en personeel.

Verdere ontwikkeling naar meer kengetallen. Bescheiden en gecontroleerde ontwikkeling. Basissubsidie Kennisnet Samenwerking MBO Raad, 
saMBO-ICT en Kennisnet. 
Gebruikersgroep van instellingen.

MBO

Registers BPV BPV bedrijven 
register

Studenten, scholen Landelijk register van geaccrediteerde leerbedrijven. In gebruik SBB voert dit uit in opdracht van 
OCW

Onderwijssector en Bedrijfsleven 
beiden 50% van SBB bestuur

MBO

Voorzieningen / 
diensten

BPV BPV Dashboard Scholen, SBB Overzicht van de mate waarin de gegevensstromen over de 
Beroepspraktijkvorming actueel en compleet zijn. Dit betreft zowel 
vulling van BRON door de scholen als vulling en beschikbaar zijn van 
Stagemarkt door SBB.

Was onderdeel van BRON dasboard, maar wordt 
met ingang van Doorontwikkelen BRON een 
zelfstandig dashboard van Scholen en SBB.

SBB SBB voert dit uit op basis van 
afspraken tussen SBB en MBO 
Raad/saMBO-ICT

MBO

Voorzieningen / 
diensten

BPV Stagemarkt Studenten, scholen Portal waarmee het BPV bedrijvenregister ontsloten wordt. In gebruik SBB voert dit uit in opdracht van 
OCW

Onderwijssector en Bedrijfsleven 
beiden 50% van SBB bestuur

MBO

Architectuur Generiek ROSA scholen, leveranciers, 
uitgevers, inspectie, 
DUO, Kennisnet, 
OCW-informatiebeleid

Referentie Onderwijs Sector Architectuur, met als doel ICT-
ontwikkelingen en digitalisering van ketenprocessen vorm te geven  
gebaseerd op gezamenlijke principes, uitgangspunten en daarvan 
afgeleide voorzieningen en standaarden.

versie 3.0 is in 2016 in beheer gekomen bij 
Edustandaard. Verdere ontwikkeling vindt plaats in 
nauwe samenhang met implementatieprojecten en 
andere ontwikkelingen (werken onder architectuur)

Doorontwikkeling en ontwikkeling instrumenten om 
projecten te ondersteunen bij implementatie

Basissubsidie Kennisnet Edustandaard PO VO MBO HO

Architectuur Generiek Triple A scholen, leveranciers, 
uitgevers, inspectie, 
DUO, Kennisnet, 
OCW-informatiebeleid

Triple A is een referentiearchitectuur voor instellingen in het mbo. 
Het beschrijft de belangrijkste processen in de vorm van 
procesarchitectuur en use cases. Ook geeft het richtlijnen op 
technische gebieden. Triple A wordt onder andere gebruikt bij 
gezamenlijke projecten in het mbo, zoals hKS en examinering.

De architectuur wordt geregeld bijgesteld, In de 
zomer van 2016 is er een update uitgevoerd. 
Betreft vooral zaken die te maken hebben met hKS 
en DoB

Blijft aandacht vragen om architectuur te 
vernieuwen wanneer er ontwikkelingen zijn met 
grote impact, zoals vroegtijdige aanmelding.

Wordt bekostigd vanuit saMBO-
ICT

Structuur saMBO-ICT MBO

Semantische 
bronnen

Generiek KOI Scholen, DUO/OCW, 
uitgevers, 
toetsleveranciers, LAS-
leveranciers

Het Kernmodel Onderwijsinformatie is een relationeel model waarin 
betekenis, gebruik en vorm van gegevens in samenhang worden 
gebracht en dat de basis vormt voor sectoroverstijgende 
gegevensuitwisseling in het onderwijsdomein. Ook in andere 
domeinen worden dergelijke modellen of woordenboeken binnen 
ketens gebruikt rondom hetzelfde vraagstuk. Het kernmodel biedt 
transparantie en inzicht in het bestaan van verschillende 
terminologie binnen en tussen de verschillende onderwijssectoren, 
en overbrugt die verschillen zonder een gemeenschappelijke taal 
voor te schrijven. Het kernmodel is een basismodel waar bestaande 
gegevenswoordenboeken (bijvoorbeeld van DUO) en 
gegevensbronnen (bijv. TripleA) aan gekoppeld kunnen worden.

Het KOI wordt beheerd en onderhouden door 
Bureau Edustandaard (Kennisnet).

Bestaande en nieuwe semantische standaarden 
en andere gegevensbronnen worden met behulp 
van de KOI-methode geleidelijk gelinkt aan het KOI 
en op die manier in samenhang ontsloten.

basissubsidie Kennisnet Edustandaard PO VO MBO HO

Registers IAA BRP (GBA) Scholen, DUO/OCW Het Basisregister Onderwijs bevat gegevens over de in- en 
uitschrijving van leerlingen, en over examens en diploma’s. De 
gegevens in BRON worden gebruikt om te bekostigen, voor het 
uitoefenen van toezicht en om beleidsinformatie te genereren.

Het huidige BRON-PO wordt in beperkte mate nog 
aangepast. Nieuwe functies en wensen moeten 
gaan landen in het nieuwe BRON

Met Doorontwikkelen BRON wordt BRON 
gemoderniseerd. Nieuwe mogelijkheden die 
ontstaan: betere informatievoorziening aan scholen 
(zoals terugkoppeling bekostigingsstatus), snellere 
uitwisseling tussen scholen en DUO (near-real 
time). Dit vermindert administratieve lasten.

Deel verandercapaciteit DUO, 
daarnaast wordt onderzocht of en 
hoe sectoren zelf kunnen 
bijdragen en of en hoe 
eindejaarsmarge of 
programmageld ingezet kan 
worden voor de financiering.

Aparte governance, met een 
regieplatform waarin OCW, 
Inspectie en sectorraden 
vertegenwoordigd zijn.

PO VO MBO HO
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Voorzieningen /
diensten

IAA DigiD Scholen, studenten Een dienst waarmee op internet iemands identiteit kan worden 
geferivieerd. Is gericht op overheidinstanties. Basis van de indentiteit 
is het bsn. Dienst wordt door instellingen gebruikt voor het ophalen 
van vooropleidingsgegevens bij DUO in het kader van een 
aanmelding. Ook is het de basis van de digitale handtekening bij 
studenten.

Digitaal aanmelden wordt gebruikt door ongeveer 
een derde van de instellingen. Aansluiting stijgen 
nog. Ook is DigiD de basis van digitaal 
ondertekenen door studenten.

Aansluiting door een school is omslagtig. Moet 
eenvoudiger en collectief kunnen.

Instelling zelf. Naast kosten voor 
de dienst zijn er ook aanzienlijke 
kosten voor auditing.

DigiD is nu in beheer bij de 
gemeenschappelijke 
beheerorganisatie van de 
overheid: Logius.

PO VO MBO HO

Voorzieningen /
diensten

IAA Digitaal 
ondertekenen

Scholen, 
stagebedrijven, SBB

Ondertekenen van onderwijsovereenkomst en stageovereenkomsten 
met behulp van een digitale handtekening. Voor de student wordt 
ondertekend met DigiD. Het stagebedrijf ondertekent met sms/email 
via een betrouwbare derde partij. Doel is een kostenbespraring en 
kwaliteitsverbetering van de administratieve processen.

Pilot met vier instellingen. Uitrol naar meer 
instellingen.

Probleem is de ouderhandtekening, omdat scholen 
niet (mogen) beschikken over identificerende 
gegevens van ouders, zoals het bsn. Daarom 
noodzaak om ouderhandtekening af te schaffen 
voor minderjarigen. Wetswijziging noodzakelijk.

Instelling zelf. Naast kosten voor 
systeem, ook aanzienlijke kosten 
voor auditing.

Instellingen MBO

Voorzieningen /
diensten

IAA Eduroute Studenten Doelstelling van Eduroute is dat alle studenten die hun digitale 
leermiddelen hebben besteld bij één van de deelnemende 
distributeurs, rechtstreeks toegang krijgen tot deze leermiddelen 
vanuit de elektronische leeromgeving van de school of die van de 
distributeur.

Studenten die bij een distributeur materiaal hebben 
gekocht kunnen materiaal gebruiken in de ELO van 
de instelling.

Eduroute is een private oplossing, naast de 
publieke oplossingen. Een eenduidige publiek-
private-oplossing zou gewenst zijn.

Aangesloten private partijen Aangesloten private partijen VO MBO

Voorzieningen /
diensten

IAA Entree 
Federatie

Scholen, uitgevers, 
distributeurs, 
leveranciers van 
educatieve diensten

Entree Federatie is een publieke toegangsdienst en biedt leraren en 
leerlingen snel en gemakkelijk toegang tot een groot aanbod aan 
digitale leermaterialen en educatieve diensten voor in de klas.

Al jaren operationeel. Versterking van de privacy en vertrouwelijkheid o.a 
door integreren van een dashboard voor gebruikers 
om regie te voeren over de eigen gegevens en 
verder het aanbieden/koppelen van sterkere 
authenticatiemiddelen op basis van betrouwbare 
identiteiten.

Basissubsidie Kennisnet PO VO MBO

Voorzieningen /
diensten

IAA IdM Scholen Identity Management systemen leggen identiteiten van studenten en 
medewerkers vast, zodat gezorgd kan worden voor toegang tot 
systemen van de school. Bronnen zijn vaak de 
studentregistratiesystemen en de personeelssystemen. IdM is vaak 
weer een bron voor federatieve voorzieningen, zoals Entree of 
SURFconext.

Instellingen beschikken over systemen. Vaak een 
centraal systeem binnen instellingen voor 
authenticatie en toegang. Integratie met federaties 
is belangrijk.

Er zal visie ontwikkeld moeten worden ten aanzien 
van IAA. Door een toenemend aantal 
authenticatiemethoden is er sprake van een 
lappendeken. Studenten beschikken over privé 
accounts (bv Facebook) om te kunnen inloggen. 
Vraag is waar welke indentiteiten worden gebruikt.

Instelling zelf Instelling maakt zelf keuzes MBO

Voorzieningen /
diensten

IAA Nummer-
voorziening

Scholen, uitgevers, 
distributeurs, 
toetsleveranciers 
(privaat en publiek)

Voorziet leerlingen van een unieke, digitale identiteit in de 
leermiddelenketen, zodat uitwisseling van gegevens beter verloopt 
en de privacy van leerlingen beter geborgd kan worden (doordat 
minder persoonsgegevens gebruikt hoeven worden)

Voorziening is in ontwikkeling bij Kennisnet, OCW 
voorziet in de wetswijziging. Implementatietraject 
vindt plaats binnen Edu-K.

Toepassing van de nummervoorziening in diverse 
andere onderwijsprocessen naast die van de 
leermiddelenketen.

Realisatie in 2016 wordt 
gefinancierd vanuit de middelen 
voor het Doorbraakproject. 
Doorontwikkeling in 2017 uit 
basissubsidie Kennisnet.

Realisatie van de voorziening 
uitgaande van publieke kaders uit 
Doorbraakproject bij Kennisnet in 
2016. Doorontwikkeling 2017 
door Kennisnet.  Implementatie 
onder aansturing van Edu-K

PO VO MBO

Voorzieningen /
diensten

IAA SURFconext Scholen, leveranciers 
van (software)diensten

SURFconext is een toegangsdienst voor de diensten van SURF en 
andere aangesloten aanbieders. Maakt eenvoudige toegang tot deze 
diensten mogelijk. Is geintegreerd in het aanbod van SURFmarket 
en SURFnet.

Operationeel. Verdere ontwikkeling naar een 
Geintegreerde federatieve infrastructuur.

Een breed platform waar ook leermiddelen in het 
mbo worden aangeboden. Mogelijke integratie met 
Entree.

SURFnet. Verdere ontwikkeling 
binnen innovatieprogramma van 
SURF.

SURF MBO HO

Registers Leerling 
administratie

BRON-MBO Scholen, DUO/OCW Het Basisregister Onderwijs bevat gegevens over de inschrijvingen, 
BPV en resultaten (diploma's, generieke cijfers, keuzedelen) van 
studenten. De gegevens in BRON worden gebruikt om te 
bekostigen, voor het uitoefenen van toezicht en om beleidsinformatie 
te genereren.

Het nieuwe BRON MBO, bestaande uit de OD 
(=Onderwijsdeelname) en OR (onderwijsresultaat) 
wordt in 2015 en 2016 ontwikkeld en gaat in 
januari 2017 het huidige BRON-MBO vervangen.

Met Doorontwikkelen BRON wordt BRON 
gemoderniseerd. Nieuwe mogelijkheden die 
ontstaan: betere informatievoorziening aan scholen 
(zoals terugkoppeling bekostigingsstatus), snellere 
uitwisseling tussen scholen en DUO (near-real 
time). Verdere ontwikkeling is gewenst voor 
bijvoorbeeld het terugleveren van 
Vooropleidingsgegevens vanuit BRON aan de 
onderwijsinstellingen.

Deel verandercapaciteit DUO, 
daarnaast bijdrage uit de 
onderwijssectoren.

Aparte governance, met een 
regieplatform waarin OCW, 
Inspectie en sectorraden 
vertegenwoordigd zijn.

MBO

Semantische 
bronnen

Leerling 
administratie; 
Leerplicht

Gegevenswoord
enboek DUO

Scholen, DUO Het Gegevenswoordenboek DUO wordt gebruikt voor de 
berichtspecificatie ten behoeve van berichtuitwisseling met DUO.

In gebruik Gegevenswoordenboek dynamisch (via Linked 
Data) koppelen aan het KOI.

going concern DUO PO VO MBO HO

Voorzieningen /
diensten

Leermiddelen Leraar24 docenten Leraar24 is een website van, voor en door leraren. Leraar24 richt 
zich op de ondersteuning van leraren bij het uitoefenen van hun 
beroep. Leraar24 is een online gereedschapskist vol praktische 
oplossingen, antwoorden en voorbeelden die direct in de dagelijkse 
onderwijspraktijk toegepast kunnen worden. Daarnaast biedt 
Leraar24 kennis en achtergrondinformatie uit wetenschappelijk 
onderzoek naar onderwijs, toegesneden op leraren.

In gebruik Kennisnet, de 
Onderwijscoöperatie, de NTR en 
het Welteninstituut

Onderwijscooperatie en NRO voor 
inhoud en Kennisnet voor de 
techniek

PO VO MBO

Voorzieningen /
diensten

Leermiddelen OBK browsers Leraren Er zijn twee browsers beschikbaar om te zoeken in het OBK. Met 
deOBK begrippenbrowser doorzoek je het gehele OBK op 
begrippen. Met de OBK kernprogramma browser kun je gericht 
zoeken naar de begrippen uit de kernprogramma's van SLO.

In gebruik Basissubsidie Kennisnet PO VO MBO

Voorzieningen /
diensten

Leermiddelen Wikiwijs Docenten,studenten Wikiwijsleermiddelenplein is een openbaar en onafhankelijk 
platform. Het is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het kiezen 
en inzetten van leermiddelen in de dagelijkse lespraktijk.
Wikiwijsleermiddelenplein wil scholen en docenten ondersteunen bij 
het samenstellen van leermiddelen. Bovendien zijn leermiddelen via 
deze site centraal beschikbaar.

In gebruik SLO,Kennisnet PO VO MBO HO

Voorzieningen /
diensten

Leerplicht / 
Verzuim

Meldingsregiste
r Verzuim

scholen, gemeentes, 
OCW

Het MBO meldt relatief verzuim via het Verzuimloket en in 
toenemende mate via de Machinekoppeling voor Verzuim aan DUO, 
die het doorlevert aan de gemeentes. Vanuit de gemeentes krijgen 
de scholen terugkoppeling.

In gebruik Verandercapaciteit DUO PO VO MBO

Semantische 
bronnen

LOB VO-MBO 
dossier

scholen Standaard voor het leerling dossier dat uitgewisseld kan en mag 
worden bij de overgang van VO naar MBO.

Deels in gebruik Verdere ingebruikname van deze standaard EduStandaard bij Kennisnet en 
Surf

MBO
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Voorzieningen /
diensten

LOB Intergrip / 
VOROC

scholen Systemen die overdracht van gegevens regelen tussen VO en MBO 
scholen. Deze zijn ontstaan vanuit de grote aandacht in de 
afgelopen jaren voor VSV en Verzuim.

In gebruik Standaardisering, aansluiten bij voorgenomen 
voorziening 'vroegtijdige aanmelding'

VO MBO

Voorzieningen /
diensten

LOB MBO Stad studenten, ouders, 
scholen

Voorziening waarin alle beroepsopleidingen in Nederland staan. Per 
opleiding wordt uitgelegd wat het inhoud en wordt aangegeven bij 
welke scholen de opleiding te volgen is.

In gebruik MBO Raad MBO Raad VO MBO

Voorzieningen /
diensten

LOB Studie in cijfers Studenten, scholen Studie in Cijfers geeft eenduidige en objectieve informatie over 
specifieke opleidingen en de kansen van die opleidingen op de 
arbeidsmarkt. Bovendien vergelijkt het de opleidingen met landelijke 
cijfers. Studie in Cijfers helpt scholen bij het voorlichten van hun 
studenten. En het helpt studenten en hun ouders bij het maken van 
een weloverwogen studiekeuze.

In gebruik SBB ontwikkelde Studie in Cijfers 
in opdracht van het ministerie van 
OCW.

MBO

Voorzieningen /
diensten

LOB Vroegtijdige 
aanmelding 
MBO

VO-scholen, PO-
scholen (speciaal 
onderwijs), MBO-
instellingen, 
Gemeentes

Voorziening waarmee de status van een aanmelding van een 
student bij het MBO wordt teruggekoppeld aan de latende insteliling 
en de gemeente. Doel is om de overstap tussen VO en MBO te 
monitoren. Is landelijke voorziening.

Het ontwikkelen van deze voorziening bevindt zich 
in de visievorming- en ontwerpfase.

Vanuit het mbo is het de wens dat het beoogde 
knooppunt  kan uitgroeien naar een platform voor 
aanmlding in het mbo.

OCW Voorziening van het veld PO VO MBO

Registers Onderwijs-
logistiek

KS Register Scholen, bedrijfsleven Register waarin de Kwalificatiestructuur staat, zowel 
Kwalificatiedissiers al Keuzedelen. In een kwalificatiedossier ligt 
vast wat een mbo-student aan het eind van zijn opleiding moet 
kennen en kunnen. Op basis daarvan maken scholen hun 
onderwijprogramma. SBB ontwikkelt en onderhoudt de 
kwalificatiedossiers en keuzedelen. De minister van OCW stelt ze 
vast.

in gebruik, per 1 aug 2016 is de 
kwalificatiestructuur helemaal herzien

SBB voert dit uit in opdracht van 
OCW

Onderwijssector en Bedrijfsleven 
beiden 50% van SBB bestuur

MBO

Registers Personeel HRM Arbo meldingen Scholen
Registers Personeel HRM Lerarenregister Scholen, leraren Het wetsvoorstel voor het lerarenregister is inmiddels voor 

behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd.  In het wetvoorstel is 
opgenomen dat onderwijsinstellingen een beperkt aantal gegevens 
over bij hen werkzame leraren via DUO zullen aanleveren ten 
behoeve van het lerarenregister (voor ‘bevoegde’ leraren) en het 
registervoorportaal (voor tijdelijk ‘onbevoegde’ leraren).  De beoogde 
inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2017, maar op onderdelen zal 
de invoering gefaseerd gaan plaatsvinden. Hoe die fasering er 
precies gaat uitzien, onder andere voor de gegevenslevering door 
onderwijsinstellingen, wordt nog uitgewerkt. Daarvoor wordt nauw 
samengewerkt met de sectorraden, een aantal onderwijsinstellingen 
en hun softwareleveranciers.

Programmaplan en onderliggende projectplannen 
worden in juli afgerond. Voor informatiekundig deel 
gaat het om twee deelprojecten, bij DUO 
(gegevens over aanstelling en bekwaamheid) en bij 
CIBG (lerarenregister/voorportaal/portfolio-
onderhoud).

Verandercapaciteit DUO en 
programmafinanciering CIBG.

PO VO MBO

Registers Personeel HRM Personeelsgege
vens oud -> 
OWP, nieuw

Scholen, DUO/OCW DUO verzamelt uit loonadministraties van scholen gegevens over de 
arbeidsrelatie, salarissen en verlof van al het personeel in 
loondienst. Er zijn 4 kwartaalleveringen en 1 jaarlevering. In de 
meeste gevallen leveren bedrijven die de loonadministratie en/of 
HRM-systemen van scholen beheren deze gegevens aan DUO, 
maar in sommige gevallen (m.n. in het MBO) leveren scholen 
rechtstreeks aan DUO. De gegevens worden gebruikt voor 
verantwoording in de begroting, voortgang sectorakkoord en 
lerarenagenda, jaarlijkse arbeidsmarktbrief, Scholen op de kaart, etc

De (explosieve) groei in het aantal leveranciers van 
personeelsgegevens heeft ertoe geleid dat eind 
2013 een project gestart is bij DUO om het 
verzamelen van gegevens te verbeteren. Er is 
inmiddels een productiestraat is ingericht, waar de 
leveringen geautomatiseerd in ontvangst worden 
genomen bij DUO. Ook vindt er bij ontvangst van 
de gegevens tegenwoordig al een eerste controle 
plaats, waarvan de leverancier per ommegaande 
feedback ontvangt. De kwaliteit van de 
personeelsgegevens bij DUO is hiermee 
aanzienlijk verbeterd. Dit project wordt komend jaar 
afgerond.

Verandercapaciteit DUO. Aangestuurd door OCW 
Kennis/PSB

PO VO MBO

Voorzieningen /
diensten

Personeel HRM Leraar24 Leraren Leraar24 is een internetvoorziening van, voor en door leraren. 
Leraar24 richt zich op de ondersteuning van leraren bij het 
uitoefenen van hun beroep.

In gebruik Toenemend gebruik, maar ook meer content 
gericht op mbo

Techniek en beheer uit de 
basissubsidie van Kennisnet

samenwerking tussen NRO, OC, 
Kennisnet

PO VO MBO

Voorzieningen /
diensten

Studenten-
administratie

XML-KS / 
Services KS

Scholen, leveranciers 
schoolsystemen

De inhoud van de Kwalificatiestructuur wordt door middel van deze 
voorzieningen op een geautomatiseerde manier beschikbaar gesteld 
aan de scholen of hun leveranciers. In toenemende mate wordt deze 
voorziening gebruikt voor Studentenadministratie, Ontwikkelen 
opleidingen, Studiebegeleiding, BPV systemen etc.

in gebruik In de afgelopen jaren is overgestapt van het inlezen 
van bestanden naar inlezen van XML. Nu maken 
velen de overstap naar webservices, waardoor 
realtime koppeling. De toekomst is wellicht linked 
data.

SBB voert dit uit in opdracht van 
OCW

Onderwijssector en Bedrijfsleven 
beiden 50% van SBB bestuur

MBO

Voorzieningen /
diensten

Studenten-
administratie

DAMBO Studenten, scholen DAMBO is een voorziening die scholen kunnen koppelen aan hun 
digitale aanmeldsysteem. Studenten kunnen dan zelf alle gegevens 
die in BRON bekend zijn via DigiD in een keer inlezen in het Digitaal 
aanmeldformulier van de school. Ook kunnen gegevens een 
beperkte periode daarna nageleverd worden vanuit DUO aan de 
school.

in toenemende mate in gebruik mogelijk in toekomst meer integreren met het 
Doorontwikkelde BRON

OCW opdracht aan DUO MBO

Voorzieningen /
diensten

Studenten-
administratie

Diplomaregister Studenten, scholen Het Diplomaregister is een voorziening waarmee alle officiële 
diploma's en certificaten behaald in onderwijs beschikbaar worden 
gesteld aan personen/instanties die daar toegang toe hebben. Het is 
geen register waarin gegevens staan, maar de gegevens uit de 
BRON registers worden gebruikt.

Is al enkele jaren live. OCW opdracht aan DUO VO MBO HO

Voorzieningen /
diensten

Studenten-
administratie

KRD Scholen Het kernsysteem kernregistratie deelnemergegevens omvat de 
administratieve processen rondom de registratie en het beheer van 
deelnemergegevens.

Beperkte markt Meer marktwerking Scholen Verschillende gebruikersgroepen MBO
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diensten

Toetsen en 
examens

Brede inzet 
Facet

Scholen, 
examenleveranciers

Gebruik van facet door andere partijen, zoals examenleveranciers in 
het mbo voor de beroepsgerichte examens.

Onderzoek naar mogelijkheden Student heeft een omgeving waarmee alle 
examens worden afgenomen. Dus zowel de 
examens taal en rekenen, als de beroepsgerichte 
examens

Onbekend PO VO MBO HO

Voorzieningen /
diensten

Toetsen en 
examens

Facet Scholen Facet is voorziening/software voor het digitaal afnemen van 
examens. In het MBO ingezet voor de afname van de centrale 
examens taal en rekenen.

In gebruik CvTE PO VO MBO

Voorzieningen /
diensten

Toetsen en 
examens

QTI/DEP Scholen, 
toetsleveranciers

Het DEP is, in opdracht van het ministerie van OCW, door het 
College voor Examens (CvTE) gebruikt bij de ontwikkeling van het 
nieuwe centrale computerexamen- en toetssysteem Facet. Facet 
zal op termijn worden gebruikt voor de afname van alle digitale 
centrale examens en toetsen, die onder verantwoordelijkheid van het 
CvTE worden afgenomen. Facet is gebouwd rondom de open 
standaard QTI. QTI is een standaard om toetsmateriaal uit te 
wisselen, waarbij QTI de toets, de vragen, de opmaak en de scoring  
beschrijft. Het exacte gebruik van de QTI-standaard voor Facet is 
beschreven in het ‘Dutch Exam Profile’ (DEP). DEP is in eerste 
instantie ontwikkeld voor de specifieke gebruikssituatie bij de 
centrale examens en toetsen. Er is gekozen voor een open 
standaard als basis voor het uitwisselen van alle centrale examens 
en toetsen en het afspelen daarvan op één platform, wie deze 
examens en toetsen ook produceert.

In gebruik CvTE PO VO MBO HO

Voorzieningen /
diensten

Toetsen en 
examens

Staatsexamens 
NT2

Scholen, studenten Nederlands als tweede taal voor opleiding of werk Het 
Staatsexamen NT2 is een examen Nederlands voor mensen die een 
andere moedertaal hebben en die op latere leeftijd Nederlands 
hebben geleerd. Met het behalen van het Staatsexamen NT2 
kunnen zij laten zien dat ze de Nederlandse taal voldoende 
beheersen om in Nederland te kunnen werken of studeren.

In gebruik DUO MBO


