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Stand van zaken

• Aanbesteding VVA: gegund aan CACI

• VVA met vertraging operationeel in 2019

• Centraal Aanmelden

• Expertgroep heeft een definitief concept PvE gemaakt; PIA advies Noordbeek

• DUO is aangesloten voor koppeling persoons- en vooropleidinggegevens

• Bestuurlijke bijeenkomst heeft geconcludeerd dat er een solide basis is voor 

verdere (detail)uitwerking en besluitvorming over realisatie van Centraal 

Aanmelden (55/61 positief)
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Hoofdlijn PvE 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



9

Hoofdlijn PvE 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



11

Hoofdlijn Centraal Aanmelden
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Koppelingen Centraal Aanmelden
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Koppelingen Centraal Aanmelden

Aangeboden opleiding(en):
Het gaat daarbij om de volgende gegevensset:

10. Startmoment(en) van de opleiding (ieder startmoment 
is een “unieke” opleiding)

11. Periode informatie: start en einddatum dat opleiding 
open staat voor aanmelding

12. Of het aanbod openstaat voor aanmelding (ja/nee);

13. Of de aspirant-student voor deze opleiding eerst 
toestemming van de onderwijsinstelling nodig heeft om 
zich aan te kunnen melden (ja/nee). Inclusief reden met 
toelichting die als informatie aan de aspirant-student kan 
worden getoond (tekst);

14. Toegankelijkheid opleiding (ja: open voor iedereen, 
nee: toegankelijk voor specifieke doelgroep).

(0. Unieke RIO sleutel)

1. Crebo naam 

2. Wervingsnaam

3. Onderwijsaanbieder

4. Onderwijslocatie

5. Opleidingsduur

6. Leertraject (BOL/BBL/OVO)

7. Opleidingsprogramma kenmerken 

8. Contactgegevens voor deze opleiding

9. Toelatingseisen van toepassing? (ja/nee)
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Koppelingen Centraal Aanmelden

Aangeboden opleiding(en):
• Onderwijsinstellingen beheren hun opleidingenaanbod inclusief 

periode-informatie en informatie mbt aanmelden (CA-gegevensset) 
centraal in hun SIS óf in een aparte module beheer opleidingen. 

• Het aanbod van de instelling(en) in de voorziening CA is altijd 
actueel dankzij een koppeling met: 
• het SIS van een onderwijsinstelling, of 
• de module beheer opleidingen1

1 Uitwerking module beheer opleidingen kan als basis dienen voor de definiëring van een 
apart perceel in de nog te organiseren aanbesteding voor de realisatie van CA.
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Koppelingen Centraal Aanmelden

Module beheren opleiding(en): use cases:
• Ophalen onderwijsaanbieder, onderwijslocatie en aangeboden 

opleiding uit SIS

• Registreren en wijzigen Onderwijsaanbieder 
• Registreren en wijzigen Onderwijslocatie 
• Registreren en wijzigen Aangeboden opleiding

• Registreren en wijzigen Contactgegevens aangeboden opleiding 
• Registreren en wijzigen Aanmeld periode informatie aangeboden 

opleiding
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Koppelingen Centraal Aanmelden
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Koppelingen Centraal Aanmelden

Aanvraag toestemming
Het gaat daarbij om de volgende gegevensset:
1. Identificatie (persoonsgegevens)
2. Vooropleiding(en)
3. Contactgegens
4. Toestemming aanvraag voor (specifieke opleiding)

Zie PvE v1.8, bijlage 2, tabel 4.5
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Koppelingen Centraal Aanmelden

Aanmelding
Het gaat daarbij om de volgende gegevensset:
1. Identificatie (persoonsgegevens)
2. Vooropleiding(en)
3. Contactgegens
4. Aanmelding (voor specifieke opleiding)
5. Bedrijfsgegevens (igv BBL, indien bekend)

Zie PvE v1.8, bijlage 2, tabel 4.7
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Voorgenomen planning realisatie
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Vragen vanuit CA aan leveranciers

• Wat zijn de benodigde aanpassingen aan bestaande systemen? (SIS, 
aanmeldmodules of -systemen)?

• Opleidingenaanbod beheren en leveren (CA-gegevensset)
• Ontvangen, monitoren, afhandelen toestemming aanvragen
• Ontvangen, monitoren, afhandelen aanmeldingen

• Wanneer een school een applicatie (digitaal aanmelden) gebruikt 
voor alle leerlingen (vmbo en mbo) hoe richt je dat dan in?

• Hoe wil men verder geïnformeerd worden?
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Afronding

• Hebben kandidaten voor de bouw een helder beeld van CA?

• Hebben partijen wiens product “geraakt” wordt door de introductie 

van CA een helder beeld van de consequenties en evt benodigde 

systeemaanpassingen?

• Vervolg

• Bestuurlijke bijeenkomst medio november over start realisatie van CA?

• Bij positief besluit start aanbesteding CA een mogelijk apart perceel module 

beheer opleidingen
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