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1 DOEL  

1.1 Doel product 

Verbeterd terugmeldingsoverzicht waarop in tabelvorm de deelnemers-, en diplomawaarden vermeld staan met 
de geregistreerde BRON-tellingen op de voor bekostiging geldende teldata. De wijziging betreft het toevoegen 
van de landelijke overzichten deelnemerswaarde entreeopleidingen en deelnemers- en diplomawaarde overige 
opleidingen. Hierin zijn de waarden per instelling en de instellingsaandelen in het landelijk totaal opgenomen 
 
Het product wordt vier keer per jaar aangemaakt en gepubliceerd. Drie keer met een voorlopige status, 
respectievelijk in november t-2, januari t-1 en april t-1. In augustus t-1 wordt het definitieve TBG gepubliceerd. 
Deze is gebaseerd op de definitieve OBO’s, met accountantsverklaring. 
 
Naam product: Terugmelding Bekostigings Grondslagen (TBG). Het betreft een informatief product waaraan de 
ontvangers geen rechten kunnen ontleden en waartegen geen bezwaar kan worden ingediend. 

1.2 Doelgroep product 

De TBG’s worden (openbaar) beschikbaar gesteld aan het Bevoegde Gezag van BVE en EZ instellingen en zijn te 
benaderen via www. duo.nl/zakelijk/instellingsinformatie/bekostigingsinformatie/Terugmelding 
bekostigingsgrondslagen.  
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2 PRODUCT 

2.1 Functies 

Informatieve functie: 

1. TBG’s geven gedetailleerde informatie over de tellingen deelnemers en diploma’s en hieruit te 

berekenen waarden en relatieve aandelen in de landelijke totalen. 
 

Juridische functie: 
 

1. Het TBG met voorlopige status heeft geen juridische waarde. Hiertegen is geen bezwaar mogelijk aangezien 
het een informatieproduct betreft.  

 
2. Het TBG met definitieve status is een onderbouwing van het OFB. Dit TBG heeft geen zelfstandige juridische 

waarde, maar vormt samen met het OFB de motivering van de beslissing. Een bezwaar tegen het TBG moet 
worden opgevat als een bezwaar tegen bijbehorend OFB.  

2.2 Kwaliteitseisen 

Dit hoofdstuk specificeert kwaliteitseisen voor tijdigheid, volledigheid en juistheid. 
 
Tijdigheid 
Het TBG wordt  in november, januari, april en augustus gepubliceerd. 
 
Volledigheid 
Voor alle besturen van een BVE en/of EZ instelling waarbij de tellingen via Bron worden geregistreerd en 
bekostiging op basis van deze tellingen plaats vindt wordt er een TBG gegenereerd. 
 
Juistheid 
Het TBG geeft alle bekostigingsgrondslagen weer die voorlopig en/of definitief zijn vastgesteld door de minister.  

2.3 Opbouw product  

Het TBG bestaat voor het beroepsonderwijs uit: 
1. een voorblad 
2. *nieuw* een blad(en) met de landelijke overzichten entreeopleidingen en basisberoeps-, vak-, 

middenkader- en specialistenopleidingen 
3. *ongewijzigd* een blad(en) met de tellingen en het instellingsaandeel deelnemerswaarde 

entreeopleidingen en evt de correctiefactor entree 
4. *ongewijzigd* een blad(en) met de tellingen en het instellingsaandeel deelnemerswaarde basisberoeps-

, vak-, middenkader- en specialistenopleidingen en evt de correctiefactor overig 
5. *ongewijzigd* een blad(en) met de tellingen en het instellingsaandeel diplomawaarde basisberoeps-, 

vak-, middenkader- en specialistenopleidingen 
 
De TBG’s worden aangemaakt op instellingsniveau. 
 

2.4 Voorbeeld TBG 

Op de hieronder volgende pagina’s zijn de verschillende onderdelen middels printscreens gevisualiseerd. 
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Status: Hier wordt aangegeven of het TBG gebaseerd is op voorlopige of definitieve gegevens. Voorheen werd 
hier verwezen naar de voorlopige of definitieve BRON-foto. Dit is agv de doorontwikkeling van BRON MBO niet 
meer van toepassing. Voor de TBG’s met voorlopige status zal hier de aggregatiedatum worden toegevoegd. 
Voor de TBG’s met definitieve status zal hier de datum aanvraag OBO worden toegevoegd.  

 
2. *nieuw* een blad(en) met de landelijke overzichten entreeopleidingen en basisberoeps-, 

vak-, middenkader- en specialistenopleidingen 

 
In de twee landelijke overzichten is voor alle instellingen het instellingsaandeel in het landelijk totaal 
opgenomen. In navolging van de bekostigingsopzet is er een overzicht met de instellingsaandelen in de 
deelnemerswaarde gebaseerd op de inschrijvingen op entreeopleidingen en een overzicht met de 
instellingsaandelen in de deelnemers-, en diplomawaarde gebaseerd op de overige opleidingen.  
 
De landelijke overzichten zijn generiek opgenomen op de TBG’s van alle instellingen.  
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3. *Ongewijzigd* een blad(en) met de tellingen en het instellingsaandeel deelnemerswaarde 
entreeopleidingen en evt de correctiefactor entreeopleidingen. 
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4. *Ongewijzigd* een blad(en) met de tellingen en het instellingsaandeel deelnemerswaarde 

basisberoeps-, vak-, middenkader- en specialistenopleidingen en evt de correctiefactor basisberoeps-, 
vak-, middenkader- en specialistenopleidingen. 
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5. *Ongewijzigd* een blad(en) met de tellingen en het instellingsaandeel diplomawaarde basisberoeps-, 
vak-, middenkader- en specialistenopleidingen. 

 
 

 
 


