
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste collega’s, 
 
 
In de brief van 19 juli die u bijgaand aantreft zijn de mbo-instellingen geïnformeerd over 
de plannen rondom collectieve ict-voorzieningen (kenmerk ES/20170719). In die brief is 
het volgende geconstateerd: 
 

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

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

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

- Een gezamenlijke voorziening die centraal aanmelden mogelijk maakt, 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. Ook de laatste groep 
wil in gezamenlijkheid deze voorziening gaan ontwikkelen;   

- Wie nu aangeeft mee te willen doen met een nadere verkenning rondom centraal 
aanmelden, ook al is het gebruik van centraal aanmelden pas over enkele jaren in 
beeld, praat ook mee bij de ontwikkeling. 
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Zoals in de brief is aangekondigd is er op vrijdag 22 september een bijeenkomst gehouden 
om bovenstaande nader toe te lichten. Vanuit de instellingen werd tijdens deze 
bijeenkomst een toelichting gevraagd op de vervolgstappen. In dit kader is het volgende 
aangegeven: 

- Een vervolgtraject betreft alleen centraal aanmelden (CA) in combinatie met het 
wettelijke verplichte vroegtijdige aanmelding (VVA); 

- In de scope wordt ook meegenomen: de informatie over meervoudige 
aanmeldingen en het uitwisselen van dossiers tussen het vo en mbo; 

- Uit de eerdere brief kan de indruk ontstaan dat er gestreefd wordt naar het 
oprichten van een nieuwe entiteit. Eerst zal natuurlijk gekeken worden naar 
bestaande partijen. Van belang is dat een gezamenlijke voorziening “eigendom” 
van de sector is; 

De vervolgstappen in dit traject zijn nu tweeledig: 

1. Het uitwerken van een programma van eisen; 
2. Het uitwerken van de aanbestedingsstrategie, governance, financiering. 

Daarbij worden de deelnemende instellingen uitdrukkelijk betrokken (dus ook die 
instellingen die zelf later willen aansluiten). Dat zal ook de inzet van instellingen vragen. 
Zo zal de sturing van dit traject bij de deelnemende instellingen belegd worden. Deze 
activiteiten moeten in januari 2018 zijn afgerond. Dan zal door de deelnemende 
instellingen een volgende beslissing worden gevraagd. Meer achtergrondinformatie is te 
vinden via de website van saMBO-ICT. 

Graag vernemen we (via het secretariaat van saMBO-ICT, secretariaat@sambo-ict.nl) 
uiterlijk op 4 oktober a.s. of uw instelling deelneemt aan de vervolgstappen of niet.  

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact 
opnemen met Jan Bartling (jan.bartling@sambo-ict.nl). Achtergronddocumenten, 
presentaties en dergelijke zijn te vinden op: https://www.sambo-ict.nl/2017/09/centraal-
aanmelden-bijeenkomst-22-september/. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van saMBO-ICT, 

 

 

 

Ben Geerdink, voorzitter 
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