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VVA – Wat is het? In woorden

VVA = Voorziening vroegtijdig aanmelden

• Probleem: leerlingen raakten uit onderwijs bij overstap VO à MBO

• Oplossing: gegevensuitwisseling VO, MBO en Gem in aanmeldfase

• Onderdeel van wetgeving Vroegtijdig aanmelden mbo

• VO meldt MBO-gangers aan Gemeente

• MBO meldt 5 statussen in aanmeldfase aan VO en/of Gemeente

o Aangemeld, OOK aangeboden, leidt niet tot inschr, ingetrokken, ingeschr.

• Centrale publieke voorziening van 3 koppelpunten: VO, MBO en Gem
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VVA – Wat is het? In een plaatje
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VVA – Inzoomen op MBO Koppelpunt

• Bestaat uit twee delen:

o Het eigenlijke koppelpunt, dat voor de routering zorgt

o Een filter, zodat SIS-en niet hoeven filteren. Tevens voorbereiding op module 

Analyse dubbele aanmeldingen (onderdeel CA)

• Verantwoordelijkheden:

o CACI is bouwer

o ‘MBO Voorzieningen’ (ws coöperatie) beheer en eigenaar, tijdelijk saMBO-ICT

• Meer informatie: https://www.sambo-ict.nl/programmas/vroegtijdige-aanmelding/

https://www.sambo-ict.nl/programmas/vroegtijdige-aanmelding/
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VVA – Planning & voortgang

• Juni 2018 Aanbesteding MBO Koppelpunt afgerond

• 1 nov 2018 MBO Koppelpunt gereed, inclusief aansluiting met 

Education online en inclusief testen

• 31 dec 2018 Afspraak alle koppelpunten gereed, inclusief testen

• Q1 2019 realisatie aansluiting overige SIS-en

• Q2 2019 testen SIS-en met MBO Koppelpunt

• 1 sep 2019 Wettelijke regeling voor statussen leveren gaat in
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Hoofdlijn Centraal Aanmelden

Vijf argumenten voor CA:

1. Aanmelden is juridische status geworden > toelatingsrecht

2. Aanmelden bij het mbo is uniform > t.b.v. goede voorlichting

3. Identificatie moet geregeld zijn > gezamenlijk organiseren bespaart

4. Inzicht in meervoudige aanmeldingen > t.b.v. bedrijfsvoering

5. Noodzakelijk bij maximum aantallen aanmeldingen > wens van de sector
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Hoofdlijn Centraal Aanmelden

Scope:
• Doelgroep: aspirant-studenten die zich willen aanmelden voor:
• een diplomagerichte opleiding;
• voor het eerste jaar van de opleiding (voornamelijk aspirant-studenten uit 

het VO) óf
• voor hogere jaren van de opleiding (bijvoorbeeld studenten die switchen 

van mbo-instelling). Bij switch opleiding kan CA “regulier” ingezet worden.

• Opleidingenaanbod:
• MBO opleidingen
• VAVO opleidingen
• NIET: VO-opleidingen, Contractonderwijs, Educatie
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Hoofdlijn Centraal Aanmelden

Drie manieren om bij Centraal Aanmelden te komen:

1. Via de website van de instelling (vergelijkbaar met iDeal)

2. Via een opleiding op de website van de instelling (vergelijkbaar met 
iDeal)

3. Direct via de URL van de voorziening Centraal Aanmelden
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Hoofdlijn Centraal Aanmelden
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Koppelingen Centraal Aanmelden
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Verkenning financiële consequenties

• Opgesteld i.s.m. Berenschot 

• Eenmalige investering van ca. €450.000; afschrijven in 5 jaar

• Aanbesteding, ondersteuning bouw en ontwikkeling: €150.000

• Beheerorganisatie: 2 FTE; €140.000

• Onderhoud en doorontwikkeling: €112.000

• Jaarlijkse kosten € 417.000,- per jaar (eerste twee jaar)

• Dit is minder dan € 1,- per ingeschreven student, wanneer alle instellingen 

meedoen
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Financiële consequenties/ identificatie

• Om een aanmelding formele status te geven is identificatie 

(rijbewijs, paspoort of eID) verplicht

• Gebruik eID/DIGID kost geld (0,14 € / inlog)

• Conservatieve schatting is dat identificeren ten behoeve van 

aanmelden de sector op jaarbasis € 50.000,-- gaat kosten 

• Voor de zekerheid: deze kostenpost ontstaat niet als gevolg van 

centraal aanmelden.
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Governance en beheer

• Het beheer wordt ondergebracht in MBO-Voorzieningen. 

• Dit is een coöperatieve vereniging waar de deelnemende instellingen 

directe invloed hebben op het gebruik en de verdere ontwikkelingen. 

• Daarmee is de voorziening van en voor de sector. 

• Het beheer wordt gecombineerd met het beheer voor de voorziening 

voor vroegtijdige aanmelding.
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Voorgenomen planning realisatie

16 november bestuurlijke bijeenkomst: besluit go/no-go start realisatie
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