
Doorontwikkelen BRON vavo

W E L K O M

Informatiebijeenkomst 5 juni 2018



Programma

Lunch

• Welkom – Wiebe Buising, OCW

• Aandachtspunten vorige bijeenkomst? – Henk-Jan van Ginkel, saMBO-ICT

• Voortgang Softwareontwikkeling – Heiko Kiewiet, DUO

• Voortgang Data-op-orde/Conversie – Marijke Dijk, DUO

• Toelichting Testplannen – Heiko Kiewiet, DUO

Pauze

• Doornemen Draaiboek Veldtest – Johanna Stegink, DUO

• Ruimte voor het stellen van vragen

• Afsluiting
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Implementatie en planning
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Aandachtspunten vorige keer 1

Functionaliteit

• Nu 3 Terugmeldoverzichten bekostiging per jaar. Kan dat straks op verzoek, net als bij 
TBG-i? Voorlopig nog niet, want VAVO Bekostigen komt later. Wel wordt gekeken of het 
vaker dan 3 keer kan.

• Twijfel instelling voldoende informatie heeft bij de combinatie ‘nieuw VAVO inwinnen’ 
met ‘oud VAVO bekostigen’. Contact met betreffende instelling gehad en die gaven aan 
dat hen inmiddels duidelijk geworden is hoe het precies gaat werken, waardoor de 
twijfel er niet meer is.

• Zit er een vertraging op het doorleveren van resultaatgegevens naar het 
Diplomaregister? Een kleine vertraging, omdat het niet direct door geleverd wordt, 
maar elke nacht. Gebeurt bij MBO en HBO ook en heeft daar niet tot problemen geleid.

• Gaat het goed als een Instelling voor MBO en VAVO een ander pakket gebruikt en een 
student op zowel MBO als VAVO zit. Zou goed moeten gaan, maar moet over 
nagedacht worden hoe dit te testen.
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Aandachtspunten vorige keer 2

Data-op-orde

• Snel duidelijkheid over welke meldingen de instellingen nog even moeten laten rusten. 
Het conversieteam heeft hierover 2 dagen na de bijeenkomst gemaild en een week 
daarna opnieuw, inclusief een nieuwe versie van het Draaiboek.

• Relatief veel instellingen kunnen vanwege migratie naar ander systeem voor VAVO 
geen meldingen meer uit een (ver) verleden oplossen. Dan in overleg met DUO en/of 
leverancier meldingen oplossen. Neem in dat geval z.s.m. contact op, wat meerdere 
instellingen overigens al gedaan hebben.
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Aandachtspunten vorige keer 3

Testen

• Welke token gebruiken voor Veldtest? Van MBO of van RIO ? Een nieuwe token. Soft-
token, nadere uitleg bij programmaonderdeel over de Veldtest.

• Certificaten Veldtest en Productie tijdig uitgeven. Komt bij alle overleggen met 
leveranciers aan bod. Gelukkig helpt de MBO ervaring veel.

• Bij MBO te weinig testpersonen. Bij VAVO dubbel zoveel testpersonen en als ze op zijn, 
kun je nieuwe aanvragen.

• Bij MBO testscenario’s te lang. Bij VAVO testscenario’s korter en met meerdere 
testpersonen.

• Mag kopie productiedata voor test nog wel onder de AVG? DUO heeft er ontheffing 
voor aangevraagd en gekregen voor de Veldtest, niet voor Ketentest.
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Aandachtspunten vorige keer 4

BRON dicht in december

• Komt er weer een lijst met maatregelen die genomen worden voor de periode dat 
BRON dicht is, zoals in het MBO? Geeft veel duidelijkheid en er kan naar verwezen 
worden. Ja.

• Gevolgen Verzuimloket als BRON dicht is in december? Komt in het bij de vorige vraag 
genoemde overzicht van maatregelen.
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Aandachtspunten vorige keer 5

Project

• Opname GO / NO GO momenten in Implementatieplan? Bij volgende update 
meenemen, maar nog geen update geweest sinds vorige bijeenkomst.

• Kennisdeling Doorontwikkelen BRON vavo organiseren voor gebruikersgroepen, omdat 
de saMBO-ICT gebruikersgroepen vaak erg mbo gericht zijn? Alle voorzitters van de 
gebruikersgroepen een mail gestuurd met dit verzoek. Vanuit het project bereid om 
mee te organiseren. Reacties:

• EduArte gebruikersgroep is bereid workshop te organiseren als leden er om vragen

• Bij Magister gebruikersgroep staat het verzoek geagendeerd op de 
gebruikersmiddag van 11 juni

• Bij Education online kan dit gewoon in de gebruikersbijeenkomsten meegenomen 
worden
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Voortgang Softwareontwikkeling

Voortgang DUO (interface)
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Identificeren Halverwege juni

Inschrijven Klaar 

Examenresultaten Klaar 

Accountantsproces (OBO) Klaar 

Informatiediensten (RO) Klaar 



Voortgang Softwareontwikkeling

Voortgang Magister
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Identificeren Kwartaal 3

Inschrijven Kwartaal 3

Examenresultaten Kwartaal 3

Accountantsproces (OBO) Kwartaal 3

Informatiediensten (RO) Kwartaal 3



Voortgang Softwareontwikkeling

Voortgang EduArte
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Identificeren Ketentest in augustus

Inschrijven Ketentest in augustus

Examenresultaten Ketentest in augustus

Accountantsproces (OBO) Ketentest in augustus

Informatiediensten (RO) Ketentest in augustus



Voortgang Softwareontwikkeling

Voortgang PeopleSoft
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Identificeren Halverwege juni

Inschrijven Halverwege juni

Examenresultaten Halverwege juli

Accountantsproces (OBO) Wordt in de veldtest getest

Informatiediensten (RO) Wordt in de veldtest getest



Voortgang Softwareontwikkeling

Voortgang EducationOnline
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Identificeren Begin juli

Inschrijven Juli/augustus

Examenresultaten Juli/augustus

Accountantsproces (OBO) Inleesfunctionaliteit wordt niet gebouwd

Informatiediensten (RO) i.o.m. klanten



Voortgang Softwareontwikkeling

Voortgang SchoolFit
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Identificeren 60% klaar

Inschrijven 60% klaar

Examenresultaten 60% klaar

Accountantsproces (OBO) Nader te bepalen

Informatiediensten (RO) Nader te bepalen



Data op orde / conversie 
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• Waarom ook al weer?

• Huidige data in BRON converteren met regels nieuwe 
deelname en resultaten registers aan.

• Met query’s en in proefconversies wordt huidige geanalyseerd

• Data die uitvalt bij het controleren wordt per instelling 
aangeboden in het data op orde traject

• Data wordt gecontroleerd, aangevuld en aangepast waar 
nodig en mogelijk met als einddoel: geen uitval bij de 
conversie.



Data op orde / conversie : 
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Meldingen categorie A en B



Data op orde / conversie : Pieken en dalen
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Top 3

Naam Aantal 
mei

Aantal
juni

%

Rijn IJssel 1574 86 95

ROC Nova College 3474 496 86

ROC van Twente 1388 227 84



Data op orde / conversie : Per controle
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Data op orde / conversie : Controles
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• R25 combinatiecijfer ontbreekt

- Aanwezig in SIS, dan alsnog leveren via uitwisseling SIS/ DUO of via 
data op orde bestand

- Niet aanwezig in SIS, contact opnemen met conversie team DUO

• R37 Beoordeling SE onjuist

- Hier ontbreekt de beoordeling, vaak is er wel een cijfer geleverd maar 
zou het voor het betreffende vak een beoordeling moeten zijn. 

- Indien mogelijk in SIS aanpassen van cijfer naar beoordeling en leveren 
aan BRON via uitwisseling SIS– DUO of via data op orde bestand

- Is er geen cijfer en geen beoordeling dan, contact opnemen met 
conversie team DUO



Data op orde / conversie : Controles
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• R34 indicatie werkstuk onjuist

- In alle gevallen is er wel een vak met een indicatie werkstuk = 
Ja maar is bij het examen geen werkstuk geleverd. 

- Als er een werkstuk is, deze alsnog leveren 

- Is er geen werkstuk dan de indicatie op N zetten.

• R31 Certificaat voor onvoldoende

- (Bijna) altijd een indicatie certificaat bij een vak waar dat niet 
had gemoeten. Tijdens de conversie wordt hier geen 
certificaat voor aangemaakt. We vragen de instellingen het 
cijfer te controleren. 



Data op orde / conversie : Controles
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• R05 [resultaat_moet_in_combinatiecijfer]

PVE: “Voor HAVO/VWO: Voor vakken die volgens de 
combinatiecijfertabel van het geleverde examenregime mee 
moeten doen aan het combinatiecijfer moet indicatie 
combinatiecijfer de waarde Ja hebben”

Maar: 

- deelexamen met aantal vakken (zonder combinatiecijfer)

- Vak in het ene jaar en volgend jaar examen en 
combinatiecijfer



Data op orde / conversie : Controles
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• R05 [resultaat_moet_in_combinatiecijfer]

Aanpassing controle: “Bij een uitslag G of A bij HAVO/VWO: 
Voor vakken die volgens de combinatiecijfertabel van het 
geleverde examenregime mee moeten doen aan het 
combinatiecijfer moet indicatie combinatiecijfer de waarde Ja 
hebben”



Data op orde / conversie 
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• R43 openstaande herkansing

Een cijfer wel in SIS maar niet geleverd aan BRON -> alsnog 
aanleveren

Herkansing maar niet komen opdagen -> niets doen, wordt bij 
de conversie opgelost

• R10 cijfer onjuist berekend

Een cijfer wel in SIS niet geleverd aan BRON -> alsnog 
aanleveren

Berekening onjuist maar eindcijfer staat op een cijferlijst -> 
contact opnemen met conversie team



Data op orde / conversie 
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• Uitdagingen

- Migraties: data niet meer uitwisselbaar i.v.m. overgang naar 
ander SIS. 

Is de data nog wel te raadplegen; dan meldingen oplossen 
o.b.v. het data op orde bestand.

Is de data niet meer te raadplegen? De data kan niet meer 
gecontroleerd worden en zal bij de conversie uitvallen. DUO zal 
dit handmatig in de nieuwe registers moeten plaatsen. Tijdig 
melden is daarom van belang. 



- In SIS data van eerdere jaren ‘op slot’. Mutaties vanuit SIS en 
a.d.h.v. data op orde bestand

- Mutaties door DUO na akkoord van de instelling: muteren en 
examen en transacties

Doorontwikkelen BRON VAVO
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Data op orde / conversie 
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Data op orde / conversie : Controles
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• R30 [examendeel_ontbreekt]

Nu nog categorie C i.v.m. software leveranciers

Mogelijkheden binnen SIS: Scripting, kolomkiezer

Samen zorgen voor aanvullen ontbrekende gegevens.



Data op orde / conversie 
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• Software leveranciers en data op orde:

• Magister

De kolomkiezer : in het leerlingenoverzicht in Magister kan via 
de kolomkiezer een ontbrekend gegeven aan het bestand 
worden toegevoegd

• Schoolfit

Wijzigen mogelijk van eerdere jaren door examenjaar te 
selecteren



Data op orde / conversie 
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• Software leveranciers en data op orde:

• PeopleSoft Campus Solutions:
Vanuit Campus Solutions kan het data op orde bestand 
aangevuld worden met de ontbrekende of te corrigeren 
gegevens. 
Dit kan aan de hand van query’s. Alvorens deze in een 
bestand naar DUO te sturen contact zoeken met Flexuz, zodat 
geborgd kan worden dat de te wijzigen / verwijderen data in 
zowel CS als in BRON op dezelfde wijze aangepast wordt



Data op orde / conversie 
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• Software leveranciers en data op orde:

• Eduarte

Met behulp van een script kunnen de gegevens alsnog aan ons 
aan te bieden. Hiervoor dient er een ticket aangemaakt te 
worden in het service portaal van Eduarte. 

• Education Online

Wijzigen mogelijk van eerdere jaren door examenjaar te 
selecteren



Data op orde / conversie 
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Proefconversies

I.v.m. afhankelijkheden andere systemen nog niet volledig

In juli in ieder geval inschrijvingen

Bevinding: dubbele inschrijfvolgnummers. Meerdere examens 
bij 1 inschrijving.

Categorie C meldingen



Data op orde / conversie 
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VRAGEN



Toelichting testplannen
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Toelichting testplannen

Wat gaat er vooraf aan de veldtest?
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Software
leverancier



Toelichting testplannen

Wat is het doel van de veldtest?

1. Het aantonen dat de nieuwe, gewijzigde en bestaande processen (incl. 
procedures en werkinstructies) in het kader van het project BRON-VAVO 
kunnen worden uitgevoerd over de gehele keten door de Instellingen en 
DUO

2. Leren werken met de nieuwe versie van het SIS

3. Het testen van de bruikbaarheid van de geconverteerde data

4. Het testen van een jaarcyclus

5. Het testen van het implementatiescenario

35Doorontwikkelen BRON vavo



Toelichting testplannen

Doel 5: Implementatiescenario

1. Conversie

2. Aansluittest met softwareleverancier

3. Naleveren decemberstop mutaties
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Toelichting testplannen

Planning Veldtest

1. Kopie productie 17-08-2018

2. Conversie t/m 31-08-2018

3. Start veldtest
• Aansluittest met softwareleverancier

• Naleveringen

• Testscripts uitvoeren

• Freeformat testen

4. Einddatum veldtest 30-11-2018
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Toelichting testplannen

Aandachtspunten

1. Token voor de veldtest
• Softtoken

• Raadplegen leerlingdossier, aanvragen Registratieoverzicht, aanvragen OBO, 
ophalen bestanden

Aanvragen token:

• Gegevens naar doorontwikkelen.bron.veldtest@duo.nl

• Voor de zomervakantie
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Toelichting testplannen

Aandachtspunten

1. Token voor de veldtest

2. Bevindingen via softwareleverancier

3. Privacy!
• Testen met productie gegevens

• Géén BSN in communicatie, wel laatste 4 cijfers PGN
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Toelichting testplannen

Ondersteuning

Helpdesk via doorontwikkelen.bron.veldtest@duo.nl

Documentatie via mail en de site van saMBO-ICT

www.sambo-ict.nl/programmas/doorontwikkelen-bron/
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Doorontwikkelen BRON vavo
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PAUZE



Draaiboek veldtest
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Draaiboek veldtest

Onderdelen van de Veldtest

A: Implementatiescenario

B: Identificeren & inschrijven

C: Resultaten

D: Uitschrijven

E: Het accountantsproces

F: Informatiediensten

G: Free format testen
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Draaiboek veldtest

Hoe ziet een testgeval eruit?
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Actie Omschrijving Persoon Status

Selecteer persoon uit eigen administratie

IN.3a Selecteer een persoon uit uw eigen administratie, die een inschrijving heeft 

voor een volledig profiel. Deze persoon gebruikt u als er verwezen wordt naar 

de persoon “Uit eigen administratie A”.

Bekijken Inschrijving

IN.3b Navigeer naar het leerlingdossier op Mijn DUO en controleer dat de 

inschrijving voor Uit eigen administratie A er staat.

Uit eigen administratie A

Wijzigen Inschrijving

IN.3c Wijzig de inschrijving van Uit eigen administratie A in uw SIS. Uit eigen administratie A

IN.3d Navigeer naar het leerlingdossier op Mijn DUO en controleer dat de 

gewijzigde gegevens bij de inschrijving staan.

Uit eigen administratie A



Draaiboek veldtest

Doornemen Draaiboek
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Draaiboek veldtest
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Meer informatie Veldtest

• Helpdesk via doorontwikkelen.bron.veldtest@duo.nl

• Site saMBO-ICT:

• www.sambo-ict.nl/programmas/doorontwikkelen-bron/

Heiko Kiewiet
Testcoördinator

heiko.kiewiet@duo.nl

06 46 11 10 74

Johanna Stegink
Tester

johanna.stegink@duo.nl
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mailto:Heiko.kiewiet@duo.nl
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Meer informatie:

Algemeen

• Internet: www.sambo-ict.nl/programmas/doorontwikkelen-bron

• Email: Implementatie-bron@duo.nl

Data op orde / conversie

• Email: conversie_bron@duo.nl

Veldtest

• Email: doorontwikkelen.bron.veldtest@duo.nl
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