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Memo 
 
Naar een Studielink voor het mbo? 
 
Auteur:  Jan Bartling 

Datum:  26-01-2017 
 
 
Aanleiding 
Op het gebied van aanmelden en inschrijven gebeurt veel. In de laatste stuurgroep 
Bedrijfsvoering van november 2016 is het onderwerp aan de orde geweest, op basis van 
casuïstiek: 
 
Project/systeem Korte beschrijving 
Vroegtijdige aanmelding Uitvloeisel van wetgeving. Instellingen in het mbo moeten 

de statussen van aanmeldingen doorgeven aan de school 
waar de student van afkomstig is (vo-school). Er wordt een 
landelijke dekking verwacht en een landelijk (centraal) 
systeem dat deze uitwisseling regelt. Moet in 2019 
operationeel zijn voor alle instellingen. 

DaMBO Staat voor: Digitaal aanmelden MBO. Is ontwikkeld in het 
kader van SION. Een digitaal aanmeldingsformulier van 
een instelling kan (gedeeltelijk) worden ingevuld doordat 
student met DigiD toestemming geeft aan DUO om z’n 
gegevens aan de school te leveren voor het invullen van 
het formulier. Bevat ook abonnementenservice, zodat een 
behaald diploma ook automatisch van deze student aan de 
school wordt geleverd. Wordt bepekt gebruikt. 

Verkenning aanmelden Bestuurlijke verkenning van het proces van aanmelden en 
inschrijven. Heeft document opgeleverd met beschrijving 
van het proces en de benodigde informatie per processtap. 
Levert ook input voor dit memo.  

Digitaal ondertekenen Bedoeld om onderwijsovereenkomsten en bpv-
overeenkomsten digitaal te kunnen ondertekenen. Voor 
een ondertekening met DigiD is het bsn-nummer van een 
student en evt. ouder noodzakelijk. 
De uitvoering met vier instellingen wordt opgeschaald.  

Overdracht leerdossiers Veel instellingen werken in de regio samen om schooluitval 
te voorkomen. Een onderdeel van de samenwerking is de 
overdracht van (zachte) gegevens tussen instellingen door 
de student. Om dat te ondersteunen wordt gebruik 
gemaakt van regionale systemen, zoals Intergrip, Digidoor 
en Voroc. Veel regio’s maken hiervan gebruik, maar zeker 
niet allemaal. 

 
In de stuurgroep Bedrijfsvoering is vervolgens de vraag aan de orde gekomen, of centrale 
aanmelding een mogelijk weg zou kunnen zijn voor het mbo. En wanneer we dat als sector 
willen nastreven, hoe dit eruit zou kunnen of moeten zien. Daarbij is aangegeven dat een 
gesprek met Studielink wenselijk zou zijn. 
 
Aanpak 
Naar aanleiding van de vraag van de stuurgroep zijn gesprekken gevoerd met Studielink 
en de projectgroep vroegtijdige aanmelding. Ook is in de gesprekken een breder kader aan 
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de orde gekomen. Zo kan gesteld worden dat de implementatie van RIO afhankelijk is van 
de richting waarop het mbo-veld zich beweegt. 
 
Uitgangspunt in de gesprekken is het procesmodel dat gebruikt is voor de bestuurlijke 
verkenning in 2016 op dit gebied. 
 

 
 
 
In de verkenning is aangegeven dat elke school deze stappen neemt en dat er flinke 
verschillen zijn in de doorlooptijd of het tijdstip van deze stappen. Maar in essentie zijn de 
gegevenssets waar het hier over gaat gelijk. 
Het traject en wetgeving rond vroegtijdige onderkent dezelfde statussen. Deze moeten 
terug geleverd worden richting de latende school. Het is duidelijk dat een voorziening 
“vroegtijdige aanmelding” aansluit bij deze procesgang. 
 
In een bijeenkomst hebben Studielink en saMBO-ICT verkend welke mogelijkheden er zijn 
met betrekking tot de aanpak van “centraal aanmelden”. Daarbij is de deskundigheid van 
Studielink benut op basis van de kennis van de lopende trajecten vanuit saMBO-ICT. 
Uitkomst van dat gesprek waren drie mogelijke scenario’s of keuzes: 
 
Scenario Korte toelichting 

1. Vroegtijdige 
aanmelding  

Aanmelden vindt decentraal via de instelling plaats met een 
eigen applicatie of digitaal formulier. Er kan gebruik worden 
gemaakt van voorzieningen zoals DaMBO en digitaal 
ondertekenen. De instelling regelt dat zelf. Wel moet een 
instelling aansluiten op een centrale voorziening voor de 
uitwisseling van de status van individuele aanmelding.  

2. Centraal 
aanmelden 

Er is een voorziening voor centraal aanmelden, waarmee de 
voorziening voor “vroegtijdige aanmelding” is geïntegreerd. 
Via deze voorziening worden ook de gegevens van DUO 
terug geleverd, DaMBO wordt daarmee overbodig. Daarnaast 
regelt de centrale voorziening extra functies zoals digitaal 
onderteken voor de sector. 

3. Centrale 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. Slechts een beperkte hoeveelheid gegevens 
worden opgeslagen, zoals rondom de 
onderwijsovereenkomst, de praktijkovereenkomst en de 
diplomering. Onderwijsrelevante gegevens met betrekking 
tot het primaire proces en de begeleiding zal een school zelf 
keuzes moeten maken. Uitwisseling met BRON gebeurt via 
deze centrale KRD.   

  
Elk van deze scenario’s wordt in de volgende paragrafen nader (globaal) uitgewerkt. Elke 
variant kent voor- en nadelen, maar ook zijn er per richting nog veel keuzes te maken. 
In de vervolgtekst wordt onderscheid gemaakt tussen een “basis-kernregistratie” en een 
SIS. In de basisregistratie zitten alleen die elementen die voor bekostiging en 
verantwoording noodzakelijk zijn. Alle overige functionaliteit is onderdeel van het SIS. 
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Scenario 1: Vroegtijdige aanmelding 
 
Uitgangspunt: Centraal wat moet, alles decentraal wat kan 
 
Uitwerking: 
Deze variant gaat uit van de huidige situatie. Instellingen sluiten alleen aan op een 
centrale voorziening voor “vroegtijdige aanmelding”. Dat betekent dat de systemen van de 
instelling statussen van een aanmelding leveren aan deze centrale voorziening. Technisch 
worden dezelfde standaarden benut als de uitwisseling met BRON.  
De aanmelding van studenten gebeurt met een applicatie op de instelling. Dat kan een 
eenvoudig formulier zijn of een integratie binnen een SIS. Bij deze aanmelding kan gebruik 
worden gemaakt van services, zoals een gegevensuitwisseling met DUO (DaMBO) of 
digitaal ondertekenen. Dat is aan de instelling zelf om hier een keuze in te maken. 
 

 
 
Voor- en nadelen: 

• Proces van aanmelden volledig in eigen hand van instellingen; 
• Eenvoudige scope voor de voorziening vroegtijdige aanmelding; 
• DaMBO kan in de huidige vorm benut worden; 
• Voldoet aan wettelijke verplichting; 
• Beperkte aanpassingen aan kernregistratie. 

 
Nog te maken keuzes/overwegingen: 
Binnen het project vroegtijdige aanmelding zullen de keuzes gemaakt moeten worden. 
Daarbij is van belang waar de voorziening “vroegtijdige aanmelding” wordt gepositioneerd. 
In feite zijn er drie mogelijkheden: Kennisnet, Studielink of een eigen entiteit van het 
voortgezet onderwijs en het mbo. Het maken van deze keuze kan richtinggevend zijn voor 
verdere groei naar de andere scenario’s. 
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Scenario 2: Een Studielink voor het mbo 
 
Uitgangspunt: Centraal aanmelden ten behoeve van student en instellingen  
 
Uitwerking: 
In dit scenario melden studenten zich in het vervolg aan bij een centrale portal, een 
variant op Studielink, zoals dat voor het hoger onderwijs beschikbaar is. Een student 
maakt een eigen account aan en kan zich vervolgens aanmelden bij verschillende 
opleidingen op verschillende instellingen. Eventueel kan een maximum worden 
aangebracht op deze aanmeldingen. 
Net als bij het huidige Studielink heeft de student inzage in het verloop van het 
aanmeldproces. Via deze voorziening kan een student zich bijvoorbeeld terugtrekken bij 
opleidingen en/of instellingen. Maar ook ziet de student hoever het proces is gevorderd. De 
gegevens met betrekking tot de aanmelding worden uitgewisseld tussen instelling en deze 
voorziening. 
De aanmeldvoorziening maakt gebruik van gegevens uit BRON van DUO. Zo gebruikt de 
voorziening bijvoorbeeld de luiste vooropleidinggegevens en ontvangt deze het juiste adres 
van inschrijving. De centrale voorziening aanmelding maakt gebruik van dit portal, of 
maakt er onderdeel vanuit. 

 
 
Voor- en nadelen: 

• Standaardiseren van het aanmeldproces; 
• Uitwisselingen met DUO of “vroegtijdige aanmelding” verlopen via een centraal 

punt; 
• Aansluiten bij technologie Studielink; 
• Aanmeldproces hoger onderwijs kent overeenkomsten en verschillen met het mbo; 
• Onderbrengen bij Studielink levert een governance-vraagstuk op; 
• Eigen keuzes in aanmeldproces worden beperkt; 
• Herkenbaarheid en eenduidigheid bij het aanmeldproces; 
• Eenduidige ondersteuning van het intakeproces (ervaring in hoger onderwijs). 

 
Nog te maken keuzes: 
Bij de ontwikkeling van een aanmeldingsportaal zullen nog veel zaken moeten worden 
uitgewerkt. Het hoger onderwijs kent geen “branding”, de vraag is of het mbo dit wel wil. 
Ook is het de vraag tot hoever in het proces de aanmeldingsvoorziening moet gaan, tot de 
onderwijsovereenkomst of het tekenen zelf? 
Belangrijk is de keuze om aan te sluiten bij de bestaande voorziening voor het hoger 
onderwijs, of dit op een andere manier te realiseren, bijvoorbeeld bij Kennisnet of een op 
te richten entiteit. 
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Duidelijk is ook dat de implementatie van RIO zal helpen bij de realisatie van een 
voorziening. Veel van de aspecten van RIO zijn van toepassing voor het aanmeldproces 
(aanbieder, opleiding, locatie, enz.). 
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Scenario 3: Samen de kernregistratie 
 
Uitgangspunt: Centraal registreren wat centraal nodig is 
 
Uitwerking: 
In dit geval wordt alles wat een instelling moet doen en registreren gezamenlijk opgepakt. 
Dat wil zeggen dat er een collectieve voorziening wordt gerealiseerd die uit drie elementen 
bestaat: 

1. Uitwisseling statussen aanmelding met latende scholen (vroegtijdige aanmelding) 
2. Centrale aanmelding van studenten (variant op Studielink) 
3. Basis kernregistratie voor uitwisseling gegevens met BRON 

In deze variant kiest de sector collectief voor het registreren van gegevens in één collectief 
systeem. Het betreft de elementaire gegevens die nodig zijn voor bekostiging en 
verantwoording, zoals, persoonsgegevens, vooropleiding gegevens, aanmelding en 
inschrijvingsgegevens (onderwijsovereenkomsten), praktijkovereenkomsten en 
diplomagegevens. Het gaat dus niet om een volledige SIS, maar om een rompsysteem 
voor de voorzakelijke gegevens. 
De school zorgt zelf voor de overige functionaliteit, zoals studievoortgang, 
stagebegeleiding, een leer- en werkomgeving, enz. Voorwaarde is dat het gezamenlijke 
systeem “open” is, dat wil zeggen dat instellingen gebruik kunnen maken van de gegevens 
van hun eigen studenten. 

 
 
Voor- en nadelen: 

• Processen zijn gestandaardiseerd, dus is een collectief systeem mogelijk; 
• Moet uit kostenoogpunt goedkoper kunnen zijn; 
• Samenwerkingsinstellingen of andere vormen van samenwerking zijn eenvoudig te 

ondersteunen; 
• De sector beschikt op elk moment over sectorinformatie; 
• Eenduidige koppeling met BRON; 
• Collectieve functionaliteit zoals digitaal ondertekenen of identificatie eenvoudiger 

te implementeren; 
• (Vrijwel) onmogelijk in bigbang te realiseren; 
• Gevaar voor een megalomaan project; 
• Governance-vraagstuk moet worden opgepakt. 

 
Nog te maken keuzes: 
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De variant gaat verder dan het huidige portaal in het hoger onderwijs. Het aansluiten bij 
bekende technologie en functionaliteit bij Studielink blijkt mogelijk, maar zal mede gericht 
zijn op verdere ontwikkeling. 
Een dergelijke richting heeft ook invloed op de aanbesteding van studentinformatie-
systemen (SIS) en kernregistraties. Een flink aantal instellingen staat komend jaar voor 
deze aanbestedingsuitdaging. Een moment om deze optie op te pakken, maar ook 
(mogelijk) een complicerende factor. 
Ook bij deze optie is de governance een belangrijk bespreekpunt. Hoe kun je een dergelijk 
gedeeld systeem ontwikkelen, beheren en financieren? Hoe wordt ervoor gezorgd dat de 
scope gericht blijft op een beperkte groep gegevens? Van de ervaring op dit terrein van 
Studielink kan het mbo goed leren. 
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Samenhang met andere trajecten 
De genoemde scenario’s hebben elk een relatie naar een aantal activiteiten die op dit 
moment plaatsvinden. In de inleiding zijn al genoemd: 

• Vroegtijdige aanmelding 
• DaMBO 
• Verkenning aanmelden 
• Digitaal ondertekenen 
• Overdracht leerdossiers 

Daarnaast zijn er meer trajecten die raken aan de genoemde ontwikkelvarianten: 
 
Doorontwikkelen BRON 
De afgelopen tijd is er gewerkt aan de vernieuwing van de gegevensuitwisseling met DUO, 
in de vorm van het project Doorontwikkelen BRON. Door deze vernieuwing is 
gegevensuitwisseling tussen systemen van instellingen met de administratieve keten 
vereenvoudigd. Hiervan kan ook gebruik worden gemaakt in elk van de drie genoemde 
richtingen. In feite worden gegevensstromen omgelegd.  
 
RIO 
Het RIO-model beschrijft de structuur van instellingen. Voor een centrale aanmelding en 
een gezamenlijke kernregistratie is RIO van belang. Elementen van RIO zijn bijvoorbeeld 
de aanbieder van onderwijs, de onderwijslocatie en de aangeboden opleidingen. Dit zijn 
juist elementen die voor de student zichtbaar maken waar hij of zij zich gaat inschrijven.  
 
Aanbesteding Triple A en Magister 
In 2008 hebben 12 instellingen een aanbesteding gedaan waaruit uiteindelijke Tribe 
(=Eduarte) als systeem is ontwikkeld. Na tien jaar zullen instellingen een nieuwe 
aanbesteding moeten doen. Men heeft daarbij opnieuw de gezamenlijkheid gekozen. Het 
wil zeggen dat men een juridisch en functioneel traject gaat bewandelen. Inmiddels 
hebben ook een aantal Magisterscholen zich hierbij aangesloten. Ook anderen hebben 
belangstelling om zich aan te sluiten bij het collectief. In de activiteiten die gericht zijn op 
de functionele kant, is nadrukkelijk een gezamenlijke kernregistratie aan de orde. Dat zal 
één van de onderzoeksonderwerpen zijn. 
 
Samenwerkingsschool 
In de opzet van samenwerkingsscholen is er belang bij het goed kunnen registreren van 
gegevens van studenten die zowel student zijn bij een van de organiserende instellingen 
als in het samenwerkingsverband (de onderwijsaanbieder). Op dit moment moeten goede 
afspraken met leveranciers een oplossing bieden.  
 
Overig 
De overheid werkt aan een “wet GDI” die de identificatie van burgers tot onderwerp heeft 
en uitgaat van het feit dat de burger “recht” heeft om gebruik te maken van meerdere 
identificatiemiddelen, bijvoorbeeld bij de aanmelding. Wat de gevolgen voor de 
onderwijssector precies zijn, is een punt voor nader onderzoek. 
De wet Open Overheid (WOO) regelt de openbaarheid van gegevens die onder de 
verantwoording van de overheid vallen. In de onderwijssector zal dit nog een kwestie zijn 
van discussie of scholen hieronder vallen. In ieder geval valt een centrale voorziening, 
zoals geschetst, onder het collectief van instellingen. 
 
Discussie 
In de voorgaande bladzijden zijn drie scenario’s geschetst. Bij elk van de scenario’s spelen 
vraagstukken, die in de beschrijving zijn benoemd. Bij elk komen de volgende elementen 
voorbij: 

• De wenselijkheid van een variant op basis van de meerwaarde voor de instellingen 
en/of de student; 

• De positionering van een voorziening, waarbij meerdere opties mogelijk zijn; 
• De governance bij het scenario, zowel voor de project als de beheerfase; 
• Onderdeel daarvan is het financieringsmodel en de businesscase; 
• Tenslotte het implementatiemodel, van bigbang tot gefaseerde implementatie op 

basis van aanwezige collectieven.  
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Wat betreft het laatste punt kan ook gekozen worden voor een fasering in de verschillende 
scenario’s. Het is duidelijk dat de voorziening voor de centrale aanmelding er voor alle 
instellingen zal moeten komen, de wet schrijft een dergelijk voorziening voor. Maar het is 
vervolgens aan collectieven van instellingen om een dergelijke voorziening te zien als 
opmaat voor een uitbreiding naar de andere varianten. In het onderstaande schema is 
deze beweging verbeeld. 

 
Een richtingbepalende uitspraak van een deel van de sector kan de beweging op gang 
brengen richting de scenario’s 2 en/of 3.  
 
Vervolg 
Van belang is om een beeld te hebben van het (bestuurlijk) draagvlak voor de 
verschillende varianten. Wanneer dat in voldoende mate aanwezig is, kan het functionele 
traject van de 12 instellingen die moeten aanbesteden, benut worden om zicht te krijgen 
op de gewenste functionaliteit. Voor de zomer van 2017 moet een globaal beeld bekend 
zijn.  
 
Tegelijkertijd is het gewenst dat gesproken wordt over positionering en governance. 
Studielink en Kennisnet hebben aangegeven om een dergelijk bestuurlijk gesprek aan te 
willen gaan. Verkennende gesprekken kunnen uitsluitsel geven aan een aanpak die 
wenselijk is voor de sector mbo. 
 
Tenslotte is het zaak om juridische aspecten te verkennen. Zo kan de vraag ontstaan of er 
geen sprake is van een ongeoorloofde marktconcentratie wanneer de sector een 
aanbesteding doet en/of hoe een samenwerking juridisch vorm kan krijgen.  
 
 


