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implementatie project vavo inwinnen

Geacht College van Bestuur,
Op 6 februari 2018 heb ik u met een brief geinformeerd over het programma

Doorontwikkelen BRON in het vavo, gericht op de modernisering van de
gegevensuitwisseling tussen onderwijsinstellingen en DUO/BRON. Inmiddels zijn
de instellingen, hun softwareleveranciers en DUO druk bezig met de laatste
stappen voor de implementatie van het nieuwe BRON vavo in januari 2019. Met
deze brief wil ik u informeren over deze stappen en over het besluit van het
Regieplatform Doorontwikkelen BRON om over te gaan naar de finale fase:
conversie en implementatie. Een afschrift van deze brief wordt aan de
contactpersonen Doorontwikkelen BRON van de instellingen gestuurd.
Veldtest
Aan de implementatie van het nieuwe BRON vavo gaat onder andere de veldtest
vooraf. De veldtest loopt van 1 september 2018 tot en met 30 november 2018.
Alle instellingen die vavo aanbieden doen mee aan de veldtest. In deze periode
voeren de instellingen een aantal van te voren opgestelde testscenar¡o's uit. De
veldtest is tevens bedoeld om de instellingen alvast ervaring op te laten doen met

de nieuwe uitwisselingsprocessen en gegevensstromen.
Conversie

In december 2018 wordt de conversie van gegevens van het huidige BRON vavo
naar het nieuwe BRON vavo uitgevoerd. Donderdag 6 december is de laatste dag
dat de instellingen bestanden aan het huidige BRON vavo kunnen leveren. Op
vrijdag 7 december en maandag 10 december worden door DUO de laatste
terugkoppelbestanden opgeleverd. Op zaterdag 8 december 2018 sluit het huidige
BRON vavo definitief. Na de sluiting van het huidige BRON vavo voert DUO de
conversie uit.
Ter voorbereiding van de conversie is in maart van dit jaar het zogenaamde "data
op orde" traject gestart. Tijdens dit traject zorgen de instellingen er samen met
DUO voor dat alle gegevens in het huidige BRON ook kunnen worden opgenomen
in het nieuwe BRON. Gegevens die niet door de controles van het nieuwe BRON
komen, worden door de instellingen gewijzigd in het huidige BRON.
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Sluiting BRON
Vanaf 6 december 2018 tot de aansluiting van de instellingen op het nieuwe
BRON in januari 2019 kunnen de instellingen geen gegevens uitwisselen met
BRON. De instellingen kunnen in die periode dus ook niet voldoen aan de
wettelijke verplichting om mutaties in de administratie binnen zeven dagen aan
BRON te leveren. Er vindt in deze periode geen handhaving plaats van deze
verplichting.
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De sluiting van BRON in december 2018 en januari 2019 heeft ook gevolgen voor
afnemende systemen, zoals Studiefinanciering, Lesgeld, Verzuim, SVB, etc. Meer
informatie daarover staat op de website van DUO.

Aansluiting op het nieuwe BRON
De softwareleveranciers brengen eind 2018 een release uitvan het SIS waarin de
voor het nieuwe BRON vavo benodigde aanpassingen zijn doorgevoerd. Met deze
nieuwe versie van het SIS sluiten de instellingen in januari 2Ot9 aan op het
nieuwe BRON.
De planning van de aansluiting van de instellingen op BRON is onderdeel van het
draaiboek aansluiten BRON dat in november aan de contactpersonen van de
instellingen is gestuurd. Het draaiboek is op 15 november 2018 tijdens de
landelijke informatiebijeenkomst over de aansluiting op BRON, met de instellingen
besproken.

Besluit Regieplatform Doorontwikkelen BRON
Op 15 november 2018 heeft het Regieplatform Doorontwikkelen BRON, waaraan
vertegenwoordigers van de sectorraden, DUO en het ministerie van OCW op
bestuurlijk niveau deelnemen, gesproken over de overgang naar de finale fase
van de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe BRON vavo: de conversie
en de implementatie. Op basis van positieve adviezen van de werkgroep
Doorontwikkelen BRON vavo, de MBO Raad en DUO heeft het Regieplatform
besloten om over te gaan naar de finale fase. Deze adviezen waren mede
gebaseerd op de positieve resultaten van de hierboven beschreven veldtest en het
data op orde traject.
Er is het afgelopen jaar al veel werk verzet, door alle instellingen en de andere
partijen in de keten. Ik wens u veel succes met de laatste stappen ter
voorbereiding van de aansluiting op het nieuwe BRON vavo.
Met vriendel ijke groet,
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