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Toelichting voortraject

• Veel ontwikkelingen omtrent aanmelden en inschrijven in het mbo

• Nieuwe wet ‘aanmelddatum en toelatingsrecht mbo’

• Komst voorziening vroegtijdig aanmelden (VVA)

• Routeert informatie over aanmeldingen tussen vo-school, mbo en gemeente

• Bekostigd door OCW, veld is eigenaar

• Verkenning gestart naar mogelijkheden collectieve voorzieningen in 

het MBO (aanmelden en KRD)
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Toelichting voortraject

• Vanuit instellingen behoefte aan Centraal Aanmelden (inzicht 

meervoudige aanmeldingen)

• 47 instellingen doen (inmiddels) mee

• Expertgroep aan de slag met Programma van Eisen

• Concept Programma van Eisen CA beschikbaar en besproken met

• brede vertegenwoordiging van experts van deelnemende instellingen

• Ca 25 bestuurders van deelnemende instellingen
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Hoofddoelstellingen CA

• Centraal regelen van het aanmeldproces voor de studenten

• Met VVA krijgt aanmelden een formele status en de student toelatingsrecht

• Student effectief en efficiënt ondersteunen bij aanmelden

• Student tijdig en accuraat informeren over status aanmelding(en)

• Uniformeren van de aanmeldprocessen

• Aanmelding op zelfde wijze en o.b.v. zelfde informatie, bij iedere school

• Bijdrage aan een effectief en efficiënt aanmeldproces

• Inzicht krijgen in meervoudige aanmeldingen landelijk niveau

• Verschil tussen aanmelding en inschrijving heeft invloed op bedrijfsvoering

• CA kan inzicht geven, daarmee bedrijfsvoering optimaliseren
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Toegevoegde waarde realisatie hoofddoelstellingen

• Efficiënt gebruik van basisinformatie (GBA, DUO)

• Efficiënte uitwisseling van aanmeldinformatie tussen partijen

• Voorkomt onnodig handelen student en daarmee onnodige 
inspanning instelling

• Harmonisatie van informatie-uitwisseling (optimalisatie aanpassing 
ict-systemen)

• Mogelijkheid om te komen tot uniforme afspraken t.b.v. Negatieve 
effecten van meervoudige inschrijvingen. 
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Wat was ook weer VVA?

• Status doorgeven aan vo en gem

• Eisen: volledig en tijdig

• Via voorziening van de sector

• 3 knooppunten

• Mbo

• Vo

• Gemeente
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Relatie CA-VVA (start)
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Relatie CA-VVA (vervolg)

Relatie systemen
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Planning
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Overwegingen governance

Overweging 1

• November 2018 VVA gereed > beheer door veld

• Verkenning rol studielink vraagt tijd

• Daarom verkenning oprichten nieuwe entiteit “MBO-link”

Overweging 2

• VVA en CA bij één partij v.w.b. besturing en beheer

• Let op: VVA vanaf start collectief (alle instellingen) en CA gebruikt een 
groeimodel

Stuurgroep ondersteunt verkenning eigen entiteit

• Uitganspunt: dienstbaar aan toekomstige samenwerking Studielink 
(samenwerking bij vervolg nodig)
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Overwegingen governance

Overweging 3

• I.r.t. overweging 2: één stuurgroep voor zowel VVA als CA

Stuurgroep CA is bereid aansturing CA en VVA op zich te nemen

Overweging 4

• Bekostiging VVA door OCW

• Bekostiging eerste verkenning CA door saMBO-ICT

• Bijdrage voor vervolg CA

Stuurgroep: bekostiging CA tot besluitvorming aug ‘18 door saMBO-ICT. Bij 
vervolg inzicht in kosten en baten CA om bijdrage deelnemers te 
onderbouwen 
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Vervolg tot augustus 2018

• Uitwerking PvE (ook als basis voor business case), geschikt als 

inhoudelijke basis voor besluitvorming analyse meervoudig aanmelden

• Opstellen business case

• Uitvoeren P(rivacy) I(mpact) A(ssessment)

• Verkenning MBO link

• Aanbesteding en realisatie VVA
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