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1. Wat is VVA, CA, AA ook al weer?

2. Wat is de huidige stand van zaken?

3. Wat gaat er gebeuren?

4. Toekomstperspectief!?
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Wat is VVA ook al weer?

Wetgeving rondom vroegtijdig aanmelden en toelatingsrecht 
stelt instellingen verplicht om aan het VO en gemeente door te geven 
wanneer een leerling van de betreffende school zich in het mbo heeft 
aangemeld. De wetgeving verplicht instellingen om deze statussen door 
te geven, direct en landelijk dekkend.

Drie argumenten voor VVA
• De juiste adressering van de statussen
• Beperking administratieve last 
• Inzicht in meervoudige aanmeldingen
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Wat is Centraal Aanmelden ook al weer?

Vijf argumenten voor CA

1. Aanmelden is juridische status geworden -> toelatingsrecht

2. Aanmelden bij het mbo is uniform -> t.b.v. goede voorlichting

3. Identificatie moet geregeld zijn -> gezamenlijk organiseren bespaart

4. Inzicht in meervoudige aanmeldingen -> t.b.v. bedrijfsvoering

5. Noodzakelijk bij maximum aantallen aanmeldingen -> wens sector
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Wat is Centraal Aanmelden ook al weer?

Scope:
• Doelgroep: aspirant-studenten die zich willen aanmelden voor:

• een diplomagerichte opleiding;
• voor het eerste jaar van de opleiding (voornamelijk aspirant-studenten uit 

het VO) óf
• voor hogere jaren van de opleiding (bijvoorbeeld studenten die switchen 

van mbo-instelling). Bij switch opleiding kan CA “regulier” ingezet worden.

• Opleidingenaanbod:
• MBO opleidingen
• VAVO opleidingen
• (nog) NIET: VO-opleidingen, Contractonderwijs, Educatie, Certificaatgericht 

onderwijs
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Wat is Afhandelen Aanmeldingen ook al weer?

• Alle MBO-instellingen hebben besloten om Centraal Aanmelden te 
realiseren

• Meerdere instellingen: “CA is eerste stap in ontwikkeling collectieve 
ICT-oplossingen”

• 14 januari: verkenning doorontwikkeling -> Afhandelen Aanmeldingen: 
student op uniforme wijze inzicht geven in het verloop van de 
afhandeling van zijn aanmelding in de studentomgeving van Centraal 
Aanmelden

• 16 september: eerste versie PvE AA opgeleverd door 14 instellingen. 
“Work-in-progress”, op zoek naar draagvlak voor een vervolg…



7

Afhandelen Aanmeldingen
Waarom zouden we dat willen?

• Aanmelden bij het mbo is uniform – voor aspirant-student één centrale 
studentomgeving van aanmelden tot inschrijven

• Afhandeling van aanmeldingen efficiënt ondersteunt – vanuit één 
voorziening, ondersteuning voor alle opleidingen

• De administratieve afhandeling is niet onderscheidend – admin. en 
logistieke ondersteuning is bij alle scholen vergelijkbaar

• Flexibiliteit in de afhandeling – ‘standaard workflow’ met 
geparametriseerde bouwstenen. ‘Studentspecifiek’ indien noodzakelijk
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Overzicht VVA-CA-SIS
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Overzicht stand van zaken VVA-CA-SIS
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Waar staan we? (op 21 november 2019)

• Topicus: bezig met ontwikkeling, DIGID aansluiting is gerealiseerd
• DUO: service persoons- en vooropleiding gegevens techn. beschikbaar
• DUO: API RIO is opgeleverd, wordt getest en fijngeslepen

• VVA: 
• MBO-koppelpunt is (nog) niet operationeel
• Koppeling SIS-MBO-koppelpunt is (nog) niet operationeel

• SIS: koppeling CA-SIS is niet operationeel
• RIO: register is (nog) niet gevuld met aangeboden opleidingen
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Afhandelen Aanmeldingen
Waarom zouden we dat willen?

• Input slide Wim Konings?
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Ontwikkelingen

• Keuzedelen
• Certificaten
• MBO verklaringen
• Geregionaliseerde kwalificaties
• Leven lang ontwikkelen

• Flexibiliteit/diversiteit in:
o Aanbod (inhoud, vorm, tijd, docententeams)
o Doelgroep
o Locatie
o Bekostiging
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Wat is Centraal Aanmelden ook al weer?
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Wanneer is CA mbo klaar?

• Planning okt-nov 2020 CA beschikbaar voor alle instellingen tbv
aanmeldingen 2021/2022 blijft (voorlopig) gehandhaafd.

Mits:
• MBO voorzieningen het MBO-koppelpunt operationeel maakt (incl

koppeling MBO-koppelpunt-CA)
• De instelling samen met haar leverancier:

• de koppeling SIS-MBO-koppelpunt operationeel maakt
• de koppeling CA-SIS operationeel maakt

• De instelling haar opleidingsaanbod (robuust) in RIO vastlegt
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