
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste collega’s, 
 
Tijdens regiobijeenkomsten in Eindhoven en Woerden en daarna tijdens de algemene 
ledenvergadering van de MBO Raad is gesproken over de optie van het collectief regelen 
van het aanmelden en een centrale registratie van gegevens. Vooral tijdens de algemene 
ledenvergadering zijn er naar aanleiding van die optie door verschillende leden vragen 
gesteld. Sinds die bijeenkomsten is er veel gebeurd, om de opmerkingen en vragen van 
jullie kant mee te nemen in het vervolg. Er is een serie verdiepende gesprekken gevoerd 
met verschillende bestuurders door Eric Jongepier van Hutspot, er is een businesscase 
ontwikkeld door Kennisnet en Wielinq en er heeft een inhoudelijke verdieping 
plaatsgevonden met een kerngroep van specialisten van verschillende instellingen. Ook is 
een aanbestedingstraject met 18 instellingen verder voorbereid en er zijn stappen gezet in 
de ontwikkeling van een (voor de wet aanmelddatum en toelatingsrecht mbo 
noodzakelijke) Voorziening Vroegtijdige Aanmelding (VVA). De documenten die in dit kader 
zijn vervaardigd, zijn te vinden op de website van saMBO-ICT. 
 
Het wordt nu tijd voor een volgende stap. Uit de beschreven acties kunnen namelijk de 
volgende conclusies worden getrokken: 
 

- Het momentum om binnen de sector gezamenlijk onderdelen van de 
informatievoorziening aan te pakken, is aanwezig; 

- Er is een wettelijke noodzaak c.q. een breed bestuurlijk draagvlak om te starten 
met de voorziening vroegtijdige aanmelding (VVA) en met centraal aanmelden 
(CA); 

- Een gezamenlijke kernregistratie is een interessante mogelijkheid, maar lijkt 
vooralsnog iets voor de verdere toekomst; 

- Een gezamenlijke voorziening dient “eigendom” van de sector te zijn, dit moet in  
termen van governance geregeld worden; 

- Er zijn instellingen die snel willen starten, daarnaast een groep van instellingen die 
pas op termijn gebruik wil maken van centraal aanmelden. In gezamenlijkheid 
willen deze de voorzieningen gaan ontwikkelen; 

- Wie nu aangeeft mee te willen doen, ook al is het gebruik van centraal aanmelden 
pas over enkele jaren in beeld, praat ook mee bij de ontwikkeling. 
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In de bijgaande notitie, zijn deze punten verder uitgewerkt. Verder beschrijft de notitie om 
de ontwikkeling en het beheer van de voorziening onder te brengen in een nieuwe entiteit, 
een coöperatieve vereniging of een stichting. 
 
Het is nu van belang dat bestuurders van instellingen zich gaan uitspreken over de te 
zetten vervolgstappen. Het gaat dan om het oprichten van de genoemde entiteit, het 
opstellen van een programma van eisen en het voorbereiden van een aanbesteding om te 
komen tot een voorziening centraal aanmelden en dat in samenhang met noodzakelijke 
voorziening voor vroegtijdige aanmelding. Ook zal een businessplan opgesteld moeten 
worden. 
 
Het uitspreken gaat om het ondersteunen van een ontwikkeling. Dat is niet hetzelfde als 
een verplichting om centraal aanmelden onmiddellijk te gaan gebruiken. Het streven is om 
uiterlijk 1 oktober een besluit te nemen over de verder te volgen stappen in dit kader op 
basis van een inventarisatie van instellingen die de beschreven uitwerking willen 
ondersteunen.    
 
Op 22 september a.s. (MBO Raad te Woerden, 15.00 – 17.00 uur) wordt een 
voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor vertegenwoordigers van mbo-instellingen, waarin 
we vragen van instellingen willen beantwoorden. Graag vernemen we (via het secretariaat 
van saMBO-ICT, secretariaat@sambo-ict.nl) op wie we die middag kunnen rekenen. Na 22 
september zullen we via de mail gaan inventariseren welke instellingen hun steun 
uitspreken voor het vervolg. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens het bestuur van saMBO-ICT, 

 
 
Ben Geerdink, voorzitter 
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