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Ketendag MBO

Onderwerpen:
• BRON zaken
• Doorlopende Leerroute VMBO-MBO
• Edukoppelingen
• Schonen en bewaren van gegevens  >>
• Voorziening Vroegtijdig aanmelden
• Werkgroep RIO
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Terugmelding bekostigingsgrondslagen mbo beschikbaar

Vanaf 28 november 2019 zijn de overzichten 
‘Terugmeldingen bekostigingsgrondslagen’ (TBG’s) 
voor het mbo beschikbaar. 

Deze eerste terugmeldingen met als teldatum 1 
oktober 2019 voor bekostigingsjaar 2021 hebben een 
voorlopige bekostigingsstatus. 

https://www.duo.nl/zakelijk/instellingsinformatie.jsp
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• De doorlopende leerroute vmbo-mbo is een route waarin het voorbereidend 
beroepsonderwijs of het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs worden 
geïntegreerd met het beroepsonderwijs tot één onderwijsprogramma.

• De vo-school is verantwoordelijk voor het vo-onderwijs, verzuim, examinering en 
diplomering. En de mbo-instelling voor het mbo-onderwijs, verzuim, examinering en 
diplomering

• De vmbo-school en de mbo-instelling leggen afspraken over de doorlopende leerroute 
vooraf vast in een samenwerkingsovereenkomst

• De doorlopende leerroute kan worden verzorgd op een vmbo- en/of mbo-instelling

• Het vmbo diploma moet (uiterlijk) in het derde leerjaar behaald worden

• Eerste twee jaar DLR vo-bekostiging. Daarna mbo-bekostiging
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DLR  Routes

6

Doorlopende leerroute (DLR), niveau 2/3/4

Standaard situatie

fase- MBOVMBO fase-VO

MBOVMBO

1 2 3 4 5 6

Geïntegreerd (GLR) vmbo-bb en basisberoepsopleiding zonder vmbo diploma), niveau 2

fase- MBOVMBO fase-VO
1 2 3 4
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Naamgeving velden BRON uitwisseling

• Leerroute: De Leerroute geeft aan welke vorm van de leerroute VO-MBO de 
student volgt

Waarden: DLR (doorlopende leerroute)
GLR (geïntegreerde leerroute)

• Leerroute-fase: De Leerroute-fase geeft aan in welke fase van de leerroute VO–
MBO de student het onderwijs volgt 

Waarden: VO   (het onderwijs wordt gevolgd in de VO-fase)
MBO (het onderwijs wordt gevolgd in de MBO-fase)
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RIO

BRON

Administratie VO Administratie MBO  

Administratie MBO  Administratie VO

Verzuim

Administratie MBO  

Administratie VO
Leerplicht

SF

Onderwijsvolger

PLI

Stageverlenend
bedrijf

BEK IP

Administratie MBO  

Administratie VO
Afnemer

CA

CA



Doorlopende leerroute samenhang

9

1. Melding in RIO van DLR door MBO met onderwijsaanbieder(s) VO = Melding aan de 
minister

2. In Centraal Aanmelden wordt in het opleidingenaanbod DLR getoond 

3. Registratie in BRON staat los van RIO

4. Registratie van DLR in BRON werkt door naar achterliggende systemen: 
• Subsidie praktijkleren (RVO) is afhankelijk van DLR
• Melden van Verzuim kan alleen door verantwoordelijke school/instelling (fase)
• Studiefinancieringsproducten (studiefinanciering, OV-kaart, tegemoetkoming scholieren, 

lesgeld) afhankelijk van fase
• Bekostiging alleen voor de verantwoordelijke school/instelling (fase)
• Informatieproducten afstemmen op de fase waarin de leerling zit
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Vragen?
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