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Scenario’s 
Binnen de businesscase is gekeken naar de volgende scenario’s:

• Scenario 0 – Voorziening vroegtijdig aanmelden (passende bij wettelijke verplichting)

• Scenario 1 – Uitbreiding van vroegtijdig aanmelden

• 1a – vroegtijdig aanmelden uitbreiden tot een voorziening met meer inzicht voor het mbo

• 1b – Vroegtijdig aanmelden uitgebreid met uitwisseling van een dossier

• Scenario 2 – Centraal aanmelden

• Scenario 3 – Centraal KRD
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Scenario 0: Vroegtijdig aanmelden 
In dit scenario is vroegtijdig uitgewerkt passend bij de 
wettelijke verplichting:

• Aanmelden vindt decentraal via de instelling plaats met 
een eigen applicatie of digitaal formulier. 

• Instellingen regelen zelf het gebruik van voorzieningen 
zoals DaMBO en digitaal ondertekenen. 

• Instellingen moeten aansluiten op een centrale 
voorziening voor de uitwisseling van de status van 
individuele aanmelding. 
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Vanuit de student Vanuit de instellingen Vanuit de sector
Geen voordelen Efficiënte uitwisseling met vo-scholen. Beter inzicht in vo-leerlingen die zich niet 

aanmelden voor een vervolgopleiding.



Scenario 1a & 1b: Uitbreidingen op vroegtijdig aanmelden
Scenario 1a: Vroegtijdig aanmelden uitbreiden tot een 
voorziening met meer inzicht voor het mbo

• Uitbreiding met functionaliteit: inzicht in meervoudige 
aanmeldingen. 

• Verbreding van de scope om een compleet beeld te te 
krijgen. Ook studenten met een startkwalificatie en studenten 
ouder dan 23 jaar komen in scope. 

• Daarnaast wordt in dit scenario de set verrijkt met 
opleidingsgegevens.

• Gevolgen voor de techniek. De centrale voorziening zal niet 
alleen informatie moeten routeren, maar ook moeten opslaan 
zodat er een landelijk beeld kan ontstaan. 
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Scenario 1b: Vroegtijdig aanmelden uitbreiden tot een 
voorziening met uitwisseling van een dossier

• Een ander alternatief is het uitbreiden van de voorziening voor 
vroegtijdig aanmelden met functionaliteit om een dossier 
(‘envelopje’) uit te wisselen. 

• De exacte inhoud van het dossier is nog onbekend. 

• Dit scenario kan in combinatie met scenario 1a worden 
toegepast, maar ook als zelfstandig scenario. 

Vanuit de student Vanuit de instellingen Vanuit de sector
Scenario 1a Geen voordelen Compleet beeld van alle aanmeldingen. 

Betere inschatting aantal studenten 
volgend schooljaar. 

Beter inzicht in vo-leerlingen – en anderen -
die zich (niet) aanmelden voor een 
vervolgopleiding.

Scenario 1b Geen voordelen Uniforme werkwijze voor de overdracht 
van dossiers met het vo.

Beter inzicht in vo-leerlingen die zich niet 
aanmelden voor een vervolgopleiding.



Er is één landelijke voorziening voor centraal 
aanmelden, met een (eenvoudig) koppelvlak naar de 
voorziening voor “vroegtijdig aanmelden”. 

• De intake blijft onderdeel van het lokale SIS.

• De centrale voorziening regelt extra functies 
zoals digitaal ondertekenen voor de sector. 

• DaMBO wordt geïntegreerd in de centrale 
aanmelding. 
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Scenario 2: Centraal aanmelden

Vanuit de student Vanuit de instellingen Vanuit de sector
Uniformiteit van het aanmeldproces 
en op 1 plek aanmelden voor 
verschillende opleidingen. 

Compleet beeld van alle aanmeldingen, 
mits alle instellingen mee doen.

Collectieve functionaliteit zoals digitaal 
ondertekenen of identificatie eenvoudiger te 
implementeren.



Scenario 3: Centraal KRD
Niet alleen het aanmelden gebeurt centraal, maar ook 
de registratie van studentgegevens, welke van belang 
zijn voor bekostiging en verantwoording. Het gaat om 
een “romp”-registratie. 

• Onder centraal KRD wordt verstaan de drie-eenheid 
vroegtijdig aanmelden, centraal aanmelden en basis 
kernregistratie. 

• Uitwisseling met BRON gebeurt via deze basis 
kernregistratie. 
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Vanuit de student Vanuit de instellingen Vanuit de sector
Uniformiteit van het aanmeldproces 
en op 1 plek aanmelden voor 
verschillende opleidingen. 

Compleet beeld van alle aanmeldingen, 
mits alle instellingen mee doen. Minder 
koppelingen met BRON.

Makkelijker samenwerken tussen instellingen. 
Bijvoorbeeld t.b.v. samenwerkingscolleges en 
keuzedelen.



Belangrijkste voordelen per scenario
Vanuit de student Vanuit de instellingen Vanuit de sector

Scenario 0 Geen voordelen Efficiënte uitwisseling met vo-scholen. Bij wet verplicht. Beter inzicht in vo-leerlingen 
die zich niet aanmelden voor een 
vervolgopleiding.

Scenario 1a Geen voordelen Compleet beeld van alle aanmeldingen. 
Betere inschatting aantal studenten 
volgend schooljaar. 

Scenario 1b Geen voordelen Uniforme werkwijze voor de overdracht 
van dossiers met het vo.

Scenario 2 Uniformiteit van het aanmeldproces 
en op 1 plek aanmelden voor 
verschillende opleidingen. 

Compleet beeld van alle aanmeldingen, 
mits alle instellingen mee doen.

Collectieve functionaliteit zoals digitaal 
ondertekenen of identificatie eenvoudiger te 
implementeren.

Scenario 3 Uniformiteit van het aanmeldproces 
en op 1 plek aanmelden voor 
verschillende opleidingen. 

Compleet beeld van alle aanmeldingen, 
mits alle instellingen mee doen. Minder 
koppelingen met BRON.

Makkelijker samenwerken tussen instellingen. 
Bijvoorbeeld t.b.v. samenwerkingscolleges en 
keuzedelen.
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Bij geen van de scenario’s zijn substantiële directe financiële baten te verwachten, als het gevolg van besparing op IT kosten (licenties,
ontwikkeling en beheer). De benodigde beheers- en doorontwikkel lasten zullen waarschijnlijk niet substantieel verschillen van de besparingen
op de huidige IT-infrastructuur.


