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Opbrengsten centraal aanmelden

• Aanmelden heeft juridische status; centraal aanmelden levert een 
bijdrage aan heldere manier van aanmelden

• Aanmelden bij het MBO is/wordt uniform

• Identificatie wordt efficiënt (nl 1x) geregeld

• Inzicht in meervoudige aanmeldingen

• Centraal aanmelden is randvoorwaardelijk om op sectorniveau 
aantal aanmeldingen per student te limiteren
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Programma van Eisen

• Versie 1.9 “definitief concept” is beschikbaar

• Synchronisatie  tussen RIO en Centraal Aanmelden (CA) is 
gerealiseerd en verwerkt in versie 1.9 : CA maakt gebruik van RIO 
data voor inzichtelijk maken van opleidingaanbod

• Versie 1.9 is afgestemd met DUO (uitvoeringstoets) en VVA

• Technische specificaties van koppelvlakken zijn eind van de maand 
beschikbaar

• Brede afstemming met de experts van scholen vindt plaats op 4 dec
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Centraal Aanmelden; schematische weergave
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Aanmeld mogelijkheden; hybride situatie

Aspirant-studenten die zich willen aanmelden voor een mbo-
opleiding hebben 3 mogelijkheden:

• direct via de instelling (als de instelling (nog) geen gebruik maakt 
van de voorziening CA). De instelling organiseert de identificatie van 
de aspirant-student zelf, óf 

• via de website, of een specifieke opleiding op de website, van de 
instelling. De aspirant-student wordt vanuit de instellingsomgeving 
doorgeleid naar de voorziening CA. De aspirant-student identificeert 
zich in CA met een eID (DIGID), óf

• via de persoonlijke studentomgeving in de voorziening CA. Het 
aanmeldproces in de studentomgeving is uitgewerkt in een 
procesplaat (zie bijlage 1). De aspirant-student identificeert zich 
met een eID (DIGID).
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Hoofdlijn Centraal Aanmelden
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Aandachtspunten voor volgende fase

Interessemelding door student zonder e-ID

• Identificatie door de school

• Daarna de aanmelding formaliseren

• Aandachtspunt bij de uitwerking van het PvE

Inrichten zoekfunctionaliteit in de studentomgeving van CA
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Planning
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Governance

• Centraal Aanmelden (en koppelpunt MBO voor Vroegtijdig 
Aanmelden) wordt ondergebracht bij de (nog op te richten) 
coöperatie MBO Voorzieningen. Totstandkoming coöperatie is recent 
besproken in zowel bestuur saMBO-ICT als MBO Raad en wordt in de 
regiobijeenkomsten nader toegelicht

• Zolang de coöperatie nog niet actief is neemt saMBO-ICT de 
honneurs waar
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