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Ketendag MBO

Onderwerpen:
• BRON zaken
• Doorlopende Leerroute VMBO-MBO
• Terugkoppelen vooropleidingsgegevens VAVO
• Staatsexamens
• Schonen en bewaren van gegevens
• Werkgroep RIO
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Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov dec tot

2018 958 686 1.687 973 842 1.151 768 671 526 550 862 781 10455

2019 1511 1.288 2.804 1.359 1.203 1.466 1.178 635 11444



Uitfaseren DAMBO
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• Terugkoppelen vooropleiding vanuit BRON gereed

• Invoering Centraal Aanmelden MBO in aantocht

• Overleg met DAMBO-gebruikers en saMBO-ICT

• DAMBO uitzetten per 1-1-2020

• Communicatie
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Communicatie DUO via instellingen

- Jaarlijkse DUO campagnes helpen voorkomen dat studenten in de 
problemen komen of geld mislopen

- DUO is hiervoor een succesvolle samenwerking aangegaan met alle 
vervoerders in Nederland

- Campagne stopzetten studentenreisproduct o.a. via schermen in treinen en 
bussen 

- DUO wil voor campagnes ook samenwerken met onderwijsinstellingen
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- Doel: breder bereik en meer zichtbaarheid boodschappen
- Gebruikmaken van digitale communicatiemiddelen van scholen

(bv. schermen in kantines, berichten in apps, nieuwsbrieven, etc.)
- DUO biedt communicatiematerialen aan via een speciaal platform waar 

scholen deze kunnen downloaden.
- In eerste instantie alleen in het mbo. Na de eerste campagne volgt een 

evaluatie van de resultaten.
- Bij positieve ervaringen daarna ook uitbreiding naar vo en ho. 
- Eerste campagne: continueren studiefinanciering.

Samenwerking met onderwijsinstellingen
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Concept communicatiekalender
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Maand VO MBO HO
Januari Inschrijven vervolgstudie Wat te doen als je AB niet is berekend. Wat te doen als je AB niet is berekend. 

Februari Inschrijven vervolgstudie

Maart Inschrijven vervolgstudie

April Inschrijven vervolgstudie

Mei SRP 18- Afgestudeerd gefeliciteerd! www.duo.nl/wijzigingshulp

Juni Aanvragen SF Afgestudeerd gefeliciteerd! www.duo.nl/wijzigingshulp Afgestudeerd gefeliciteerd! www.duo.nl/wijzigingshulp

Juli Aanvragen SF Afgestudeerd gefeliciteerd! www.duo.nl/wijzigingshulp Afgestudeerd gefeliciteerd! www.duo.nl/wijzigingshulp

Augustus Afgestudeerd gefeliciteerd! www.duo.nl/wijzigingshulp

September Lesgeld betalen
Duo.nl/lesgeld

Oktober Continueren: 
- lees je bericht over 2020 goed 
- AB nog niet berekend? Wacht op bericht DUO

Continueren: 
- lees je bericht over 2020 goed 
- AB nog niet berekend? Wacht op bericht DUO

November Continueren: 
- lees je bericht over 2020 goed 
- AB nog niet berekend? Wacht op bericht DUO

Continueren: 
- lees je bericht over 2020 goed 
- AB nog niet berekend? Wacht op bericht DUO

December Continueren: 
- lees je bericht over 2020 goed 
- AB nog niet berekend? Wacht op bericht DUO

Continueren: 
- lees je bericht over 2020 goed 
- AB nog niet berekend? Wacht op bericht DUO



- E-mail aan besturen onderwijsinstellingen
- E-mail aan contactpersonen BRON 
- Inventarisatie bereidheid tot samenwerken voor DUO campagnes
- Retourneren formulier met:

- gegevens contactpersonen communicatie
- overzicht communicatiemiddelen school 
- technische specificaties van de content

Stap 1 (okt/nov): Inventarisatie
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- Inrichten platform voor campagnematerialen
- Campagnematerialen voor eerste campagne gereed
- Mailing aan contactpersonen communicatie bij start campagne
- Link naar platform met inlogcode om materialen te downloaden
- Speciaal e-mailadres in geval van vragen: campagnes@duo.nl
- Evaluatie campagne
- Eventuele brede uitrol naar vo en ho (jan)

Stap 2 (nov/dec): Livegang eerste campagne
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Verzuim / VSV
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 Minder bestandsleveringen

 Realtime actuele gegevens beschikbaar stellen

 Voornamelijk verkeer via M2M

 Beginnen met gemeenten
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Kwaliteit gegevens

Gemeenten

 Loket voor gemeenten gaat uit per 1 februari 2020

 Nog 4 gemeenten op loket, stappen over voor 1/2/20
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De verschillende soorten verzuim gemeld door MBO over twee 
schooljaren
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MBO
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MBO
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Vervangen verzuimapplicaties

- Vervangen techniek/hardware/software

- Verminderen van rapportages en leveringen relatief en absoluut verzuim(en 

vrijstellingen).

- Inrichten van PushBerichten

- Klant beter in staat om haar werk te doen door beschikking over realtime, actuele 

gegevens: Stijging klanttevredenheid

- Kwaliteitsverbetering cijfers uit SRV: bijdrage aan beleidsdoelstellingen

- Verminderen overbodige klantvragen IPO: bijdrage aan medewerkerstevredenheid

- Verminderen onderhoudskosten: efficiëntere organisatie
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Praatplaat



DUO Relatiebeheer 
23

Vragen?
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