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Actualiteiten DUO

Ketenoverleg MBO

Mijn DUO voor scholen vernieuwd

Delay BRON/SF in productie

Problemen met Cross Overs

Update 2e Veldtest Bekostiging

Reisproduct MBO 18-
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Ketenoverleg MBO

Besproken onderwerpen:

• Generiek examenonderdeel Engels

• Terugkoppelen Vooropleidingsgegevens

• I-agenda en Ketenregieoverleg

• RIO en samenwerkingscolleges

• Verzuimzaken

• Bevindingen vanuit evaluatie Doorontwikkelen BRON

• Backlog DUO en BRON-aanpassingen

• Etc
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Mijn DUO voor scholen vernieuwd

Uiterlijk en navigatie van beveiligde omgeving zijn vernieuwd onder de naam 

Mijn DUO.  Met nieuwe voorkant en persoonlijk menu met taken

Mijn DUO

Verzuim en vrijstellingen doorgeven, uitwisselen met BRON, diplomaregister 

raadplegen, inkijktool BRON (IKB), aantal examenkandidaten doorgeven. 

Entree

Aantal studenten doorgeven voor de subsidie opleidingsscholen, TBG-i 

aanvragen, contactgegevens wijzigen, terugmelden (voorlopige) gegevens 

mbo en vavo.

Facet

Toetsen plannen, online en offline toetsen afnemen, toetsen corrigeren, meer 

informatie over Facet. 
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Delay controle Studiefinanciering/BRON in productie

In het nieuwe Studiefinancieringssysteem is een vertraging 
opgenomen waardoor niet direct een bericht naar de student 
gaat.

• Als in BRON een werkelijke einddatum studie is verwerkt, 
gaat een wachttijd van 10 dagen in. 

• Scholen hebben daardoor tijd om nieuwe studiegegevens 
aan BRON door te geven of vergissingen te corrigeren. 

• De student krijgt op basis van de gegevens in BRON na 10 
dagen een bericht studiefinanciering. 
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Problemen met Cross-overs

10 Cross-over kwalificaties

Cross-over kwalificaties niet in een domein en ook niet in 
een dossier

Nieuwe codes niet goed herkend als MBO opleiding bij 
BRON en SF

Werken aan een oplossing zsm
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Update 2e Veldtest Bekostiging

Producten:

• TBG-i: gereed, maar nog niet gepubliceerd  => gemailed

• TBG: gereed, maar nog niet gepubliceerd  => gemailed

Terugmeldingen

• PeopleSoft en Education Online zijn verzonden

- Wel Bevindingen Peoplesoft  =>  wordt aan gewerkt

• EduArte?

- Problemen met verkeerde XSD van DUO  => opnieuw

• Magister  volgt

• Grafisch Lyceum volgt

Scenario C als alle terugmeldingen binnen zijn
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Reisproduct MBO 18-

Sinds 1 januari 2017 kunnen ook 

mbo’ers jonger dan 18 jaar

gebruikmaken van het 

studentenreisproduct. 

Brief voor alle eindexamen-

kandidaten 18-

Folders en posters voor alle MBO-

scholen
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Vragen?


