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Ketenoverleg MBO

Besproken onderwerpen:

• Terugkoppelen Vooropleidingsgegevens

• Performance BRON 

• Afschaffen Cascadebekostiging

• Certificaatgericht Onderwijs

• Autorisatiestructuur MijnDUO

• Werkgroep RIO

• Werkgroep Vroegtijdig Aanmelden MBO

• Werkgroep XML Kwalificatiedossiers SBB
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• Webservice klaar voor gebruik

• Eduarte scholen aangesloten

• Overige pakketten gefaseerd vanaf januari
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• Eerst uitwisseling persoonsgegevens
Na aanmelding van de student krijgt DUO een bericht met de 
persoonsgegevens. De student geïdentificeerd en DUO koppelt 
dit terug

• Daarna uitwisseling vooropleidingsgegevens
Vervolgens haalt DUO de bekende vooropleidinggegevens op. U 
ontvangt hiervan een bericht in uw aanmeld- en of 
administratiesysteem

• Alleen wettelijk toegestane gegevens
De laatste of lopende onderwijsdeelname(s)
Onderwijsresultaten
Indicatie of de student een startkwalificatie bezit
Indicatie of de student 6 jaar mbo-onderwijs heeft gevolgd
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Leveren vo vooropleidingen pas na januari

Als Doorontwikkelen BRON VO/VAVO gereed is worden pas de actuele 

vooropleidinggegevens aan de mbo instellingen geleverd. 

Soms alleen actuele opleiding ontvangen 

Als nog geen vo of ander diploma is gehaald dan levert DUO de huidige  

actieve inschrijving(en). Betreft het een havo of vwo inschrijving, dan krijgt u 

ook het meest recente leerjaar. 

Geen vooropleidingen ontvangen?

Dit kan meerdere oorzaken hebben. Neem hiervoor contact op met de 

helpdesk. (ipo@duo.nl)
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BRON Freeze VO/VAVO vanaf 8 december

Definitieve Cijfers namen en rugnummers 2016/2017

Melden van 16 uur verzuim in 4 weken en LRV
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BRON Freeze VO/VAVO vanaf 8 december

Aanleveren door VO/VAVO mogelijk tot 6 december

VSV-rapportages aan gemeenten zijn niet actueel tot eind 
januari

Verzuim melden kan wel gewoon doorgaan

Gemeenten worden uitgebreid geïnformeerd
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Definitieve cijfers namen en rugnummers 2016/2017

Bestand 'Namen en rugnummers' beschikbaar voor vo-
scholen, mbo-instellingen en gemeenten. NenR2017D

Blijft 3 maanden staan

Toelichting bij de definitieve VSV-cijfers over het 
schooljaar 2016-2017

Startpopulatie staat ook klaar NRSP2017D
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Melden van 16 uur verzuim in 4 weken en LRV

Beginnend verzuim (16 uur in 4 weken): 

Als een leerling minimaal 16 uur ongeoorloofd afwezig is in een 
periode van 4 weken (28 kalenderdagen), bent u verplicht om dit 
te melden. U gebruikt hiervoor verzuimsoort ’16 uur in 4 weken’.  

U voert de verzuimmelding op nádat de 16 uur is bereikt, waarbij 
de begindatum de eerste verzuimdag is en de einddatum de dag 
waarop de 16 uur is bereikt. 
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Melden van 16 uur verzuim in 4 weken en LRV

Aanhoudend verzuim :

De dag na de einddatum van de eerste melding begint u opnieuw te tellen. 

Elke keer wanneer de leerling opnieuw 16 uur verzuimt, moet u een nieuwe 

melding van verzuimsoort ’16 uur in 4 weken’ opvoeren.   

Als een leerling aansluitend aan de eerste verzuimmelding continu afwezig 

blijft, mag u één melding per verzuimperiode van 7 kalenderdagen 

doorgeven in plaats van elke 16 uur opnieuw. U gebruikt hiervoor ook de 

verzuimsoort ’16 uur in 4 weken’. U voert de melding aansluitend aan de 

vorige melding op. De begindatum van de nieuwe melding is altijd de 

eerstvolgende dag na de einddatum van de vorige melding. De einddatum 

ligt 7 kalenderdagen daarna. 
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Melden van 16 uur verzuim in 4 weken en LRV

“Slim verzuim”: 

Leerlingen die ‘slim’ verzuimen willen we ook graag in 
beeld hebben. Deze leerlingen verzuimen continu, maar 
zijn bijvoorbeeld op 32 uur verzuim 1 of 2 uur aanwezig om 
een melding te voorkomen. In dit geval kunt u ook een 
wekelijkse melding van verzuimsoort ’16 uur in 4 weken’ 
opvoeren, zoals beschreven bij aanhoudend verzuim.
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Melden van 16 uur verzuim in 4 weken en LRV

Langdurig verzuim (LRV): 

Als een leerling meer dan 4 weken (28 dagen) continu verzuimt, is er 

sprake van Langdurig relatief verzuim (LRV).  U moet hier een aparte 

melding voor opvoeren. U hoeft dan geen wekelijkse meldingen van 

verzuimsoort ’16 uur in 4 weken’ meer te doen. 

U voert de ‘LRV’ melding eenmalig op, aansluitend op de laatste melding 

van de verzuimsoort '16 uur in 4 weken’.  De begindatum van de LRV 

melding is de eerstvolgende dag na de einddatum van de laatste melding 

van ’16 uur in 4 weken’.  Zonder einddatum.

U moet pas een einddatum registreren wanneer de leerling weer naar 

school gaat of wordt uitgeschreven.
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Vragen?


