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Actualiteiten DUO 
 
 
Ketendag MBO 
Onderwerpen: 

• BRON zaken 
• Certificaatgericht Onderwijs 
• Doorlopende Leerroute VMBO-MBO 
• Update VVA 
• Terugkoppelen vooropleidingsgegevens VAVO 
• Ruimte voor de Regio / Regionale keuzedelen 
• Werkgroep RIO 

 

SF Delay op Diploma’s 
Er bestaat de sans dat studenten via een SF bericht eerder wisten dat 
diploma was behaald dan via school. Omdat bij sommige instellingen de 
BRON melding dat het diploma is gehaald ook de interne trigger is voor de 
docenten om de studenten op de hoogte te stellen. Maar eenmaal in BRON 
gaan er ook direct wijzigingen richting SF en dan kan het voorkomen dat 
studenten via een melding vanuit MijnDUO al weten dat ze een diploma 
hebben voordat ze gebeld zijn.. DUO heeft een delay op dit proces 
ingebouwd van 3 dagen.  Het behaalde diploma gaat wel zonder 
vertraging door naar het diplomaregister. 

 

Uitfaseren DAMBO 
Instellingen krijgen inmiddels alle persoons- en vooropleidingsgegevens 
vanuit BRON teruggekoppeld bij aanmelding. Komend jaar zal een begin 
gemaakt worden met de invoering Centraal Aanmelden MBO. Hierdoor 
beraadt DUO zich op het voortbestaan van de DAMBO applicatie en 
overweegt deze uit te faseren. Dit zal gebeuren in nauw overleg met 
DAMBO-gebruikers samen met saMBO-ICT. 

 

Verzuim en VSV 
De informatie over het digitaal melden van verzuim is verbeterd. De 
nieuwe verzuimpagina biedt scholen extra ondersteuning bij het melden 
van ongeoorloofd verzuim.  
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Scholen, gemeenten en softwareleveranciers kunnen voortaan op 1 
centrale pagina terecht voor alle informatie over verzuim. De nieuwe 
verzuimpagina is rechtstreeks benaderbaar vanaf de homepage van DUO 
Zakelijk. 

De nieuwe verzuimpagina bevat informatie over de verschillende 
verzuimsoorten, een online keuzehulp 
https://www.duo.nl/zakelijk/bepalen-verzuimmelding-v9.jsp 

en een beslisboom. https://www.duo.nl/zakelijk/images/beslisboom-
verzuim.pdf 

Zo kan de onderwijsinstelling in een paar minuten bepalen welke 
verzuimsoort gemeld moet worden. Ook staan er voorbeelden hoe het 
verzuim wordt geregistreerd. 
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