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Actualiteiten DUO

Ketendag MBO

Freeze SF Systeem

Geen terugmeldingen Bekostiging

Extra controlegetal in OBO

Nieuwe Versie Verzuimloket / Koppeling

MBO-Congres 22 mei!
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Ketenoverleg MBO

Besproken onderwerpen:

• Terugkoppelen Vooropleidingsgegevens + Planning

• Losse Certificaten

• Gegevensleveringen DUO

• I-Agenda

• Werkgroep RIO

• Gebruikersoverleg Doorontwikkelen White Label
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Wat kan wel in april?
• De uitbetaling van studiefinanciering
• Automatische incasso’s lopen gewoon door
• Wisselen van studentenreisproduct (via webformulier)
• Betalingsregeling voor lesgeld aanvragen
• Levenlanglerenkrediet aanvragen
• Diplomaregister raadplegen

Wat kan niet in april?
• Aanvragen, wijzigen of bekijken studiefinanciering
• Bekijken en wijzigen studieschuld
• iDEAL-betalingen doen



Geen Terugmeldingen beschikbaar
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• 5 april t/m 27 april is het voor DUO niet mogelijk de 
voorlopige bekostigingsstatus in het MBO te bepalen en 
terug te melden

• Aangeleverde berichten wel verwerkt. En opgespaard

• TBGi’s die in die periode worden aangemaakt hebben de 
stand van 4 april 

• Het aanmaken van OBO’s blijft gewoon mogelijk



Extra Controlegetal in OBO
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• Extra controlegetal : het totaal van alle bekostigbare 
deelnames en diploma's in het OBO.

• Op verzoek van Accountants

• Het OBO is een momentopname, het controlegetal kan 
daardoor wijzigen.



Nieuwe Versie Verzuimloket - verbeteringen
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• Grotere Toelichtingsvelden en meer contactpersonen

• 16 uur in 4 weken verzuimd voor 18+

• Meer dan 16 (les)uren per dag melden

• Vermoedelijk ongeoorloofd verzuim melden bij ziekte

• Alleen LRV melding van 28 dagen aaneengesloten verzuim

• Bij 16 uur melding – verplichte einddatum
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• “Kwaliteit gegeven(s), gegeven kwaliteit”

• Leerhotel het Klooster Amersfoort

• Uitnodiging volgende week
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Vragen?
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