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Ketenoverleg MBO

Besproken onderwerpen:
• Terugkoppelen Vooropleidingsgegevens
• Certificaatgericht Onderwijs
• Doorlopende Leerroute VMBO-MBO
• Update VAVO
• Werkgroep RIO

Eerste Ketendag Niet-Bekostigd Onderwijs
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• Evaluatie invullen !

• Presentaties staan op de congressite

https://duo.congrezzo.nl/mbo-congres-
2019/powerpoint-presentaties.html

https://duo.congrezzo.nl/mbo-congres-2019/powerpoint-presentaties.html
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• Hoe werkt het ?

• Wat krijg je ?

• Terugblik - Evaluatie 

• Handleiding BRON pagina 9 t/m 12

https://www.duo.nl/zakelijk/images/handleiding-bron-
mbo.pdf

https://www.duo.nl/zakelijk/images/handleiding-bron-mbo.pdf
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• A
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Terugblik / Evaluatie
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• Evaluatie door saMBO-ICT

• Besproken op Ketendag



Technische issues

Terugblik Leveren vooropleidingsgegevens13

• Inlezen gaat goed, af en toe stokt het wel bij BRON ( af en toe wachtrij  daarna 

komen ze druppelsgewijs binnen)

Had in februari wellicht te maken met de wachtrij die ontstaan was door een issue bij 

de aansluiting van Magister. Komt regelmatig voor.  Blijven monitoren.

Het lijkt om individuele gevallen te gaan.

Wel monitoren tijdens piekperiodes (bijv examenleveringeng)



Missende onderdelen

Terugblik Leveren vooropleidingsgegevens14

• Staatsexamens krijgen we niet teruggekoppeld, bij vooropleiding NT2 zien wij nog geen 

resultaten (wel in Diplomaregister) 

Staat op de backlog bij DUO. Planning eind 2019, maar daarna register nog vullen.  

• Niveau mbo-diploma ontbreekt bij terugkoppeling resultaat; wordt wel meegegeven bij 

‘laatst gevolgde opleiding’.

Staat wel in crebo. Pakket  zou het daar uit moeten halen. Is een wens Eduarte gebruikers

• Terugkoppeling vooropleiding bij vavo-aanmeldingen, status intake, ontbreekt nog. 

Staat op de backlog bij DUO. Op dit moment voor 2020. Instellingen geven aan dat dit voor 

hen hogere prioriteit heeft dan de Staatsexeamens. De gegevensset hiervoor moet nog een 

keer afgestemd worden.  



Onduidelijk 1

Terugblik Leveren vooropleidingsgegevens15

• Informatie over startkwalificatie behaald onduidelijk, staat de ene keer op N en de andere 

keer op O (onbekend). Voor ons niet duidelijk in welke situaties de N of O gebruikt wordt.

DUO bepaalt op basis van set gegevens of het J of N is. Als de gegevens er niet allemaal zijn, 

dan kan DUO het niet bepalen en wordt het een O. Zie Handleiding voor deze uitleg. Tekst 

handleiding verduidelijken.

• Aantal jaren MBO onderwijs: er staat bijv. 6 jaar (wat zou betekenen dat wij student mogen 

weigeren op grond van toelatingsrecht), echter we kunnen niet zien welke opleidingen dit 

allemaal zijn. Alleen de ‘laatst’ gevolgde, huidige opleiding, getoond.

• Doelbinding. Voor toelating heb je slechts het aantal verblijfsjaren nodig.



Onduidelijk 2

Terugblik Leveren vooropleidingsgegevens16

• Als geen VO-diploma behaald is en dit is de ‘laatste voorgaande opleiding’, ontbreekt deze informatie. Na 
inschrijving is bij ‘laatste opleiding’ alleen die van eigen instelling te zien. De vraag is altijd ‘is er geen VO-
vooropleiding, is de student te oud, heeft hij de opleiding bijv. op Curacao gevolgd, etc.’ Je kunt er nu NIET vanuit 
gaan dat dit een student is zonder VO-diploma.

Service is ontworpen voor aanmeldfase. Na inschrijving wel zichtbaar in studentdossier. Heeft er ook mee te maken 
dat er een abonnement wordt gezet en de gegevens daardoor in Eduarte overschreven worden, waardoor de eerdere 
gegevens kwijt raken.  Dit zou in het pakket moeten worden opgelost als dit een probleem is.

• Indien student havo-4 heeft behaald, wordt correct dit getoond bij ‘laatste voorgaande opleiding’. Is deze 
informatie ook te zien, als hij het laatste jaar bij een andere mbo instelling is ingeschreven en het jaar daarvoor 
havo-4 heeft behaald. 

• Ja, bij HAVO en VWO krijg je dit altijd helemaal ivm toelating.  Dit zou in het pakket moeten worden opgelost als 
dit een probleem is.



Afgesproken, maar niet goed werkbaar 1

Terugblik Leveren vooropleidingsgegevens17

• Is zo afgesproken, maar alleen de meest recente deelname teruggekoppeld, terwijl er 
ook eerdere deelnames (zonder resultaten) kunnen zijn, die wel relevant zijn voor de 
aanmelding.

Dit is zo afgesproken ihkv privacy / dataminimaslisatie.

• Op datavlak zijn een deelname en een resultaat niet aan elkaar gekoppeld, dit zijn 
aparte entiteiten. Het is daardoor lastig om dit op de juiste manier in rapportages te 
presenteren.

Dit wordt door anderen niet zo herkend als probleem, wellicht pakketspecifiek issue? Eerst 
meer ervaring opdoen.



Afgesproken, maar niet goed werkbaar 2

Terugblik Leveren vooropleidingsgegevens18

Van bepaalde groepen geen vooropleiding krijgen (gegevens niet bekend bij DUO):

Aanmeldingen zonder BSN (buitenland, Duitsland maar b.v. ook BES; Aruba)

Aanmelders met bepaalde leeftijd, waarvan vooropleiding nog niet in BRON geregistreerd werden. (meestal 

aanmeldingen BBL, bijv. op de opleidingen Verzorging en Verpleegkunde)

Inburgeraars 

Is gewoon niet aanwezig

Instellingen hebben dit divers georganiseerd.

Dat historie voor een deel ontbreekt is niet eenvoudig op te lossen. Naar toevoeging van BES wordt gekeken. 

Ook wordt er gewerkt aan een register voor NT2 (2020?). Het zou goed zijn als scholen een procedure hebben 

voor gevallen waarin de vooropleiding niet wordt mee geleverd omdat ze niet bekend zijn.
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Vragen?
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