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Ketendag MBO

Onderwerpen:
• BRON zaken
• Doorlopende Leerroute VMBO-MBO
• MBO-Verklaringen
• Diplomering en Corona
• Voorziening Vroegtijdig Aanmelden
• Centraal Aanmelden MBO
• Update RIO
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Assuranceproces foutjes
Controlegetallen die niet in het juiste vakje staan.
Datum OBO is niet juist.
Er mist een complete zin.
Er is een oud protocol gebruikt waar onder het kopje ‘’beperking in gebruik’’ minister van 
OCW en minister van EZ staat.
Er mist een gedeelte van de naam bijvoorbeeld ‘’vereniging of stichting’’.
Bij het kopje: Ons Oordeel mist het woord ‘’onderzocht’’ of mist Brinnummer
Bij hetzelfde kopje (Ons oordeel) Typefout valsheid in geschifte, i.p.v. valsheid in geschrifte.
Bij een AR MBO staat het woord ‘’bekostigingsgegevens’’ i.p.v. ‘’gegevens’’. Bij MBO wordt 
meer gecontroleerd en daarom mag het woord ‘’bekostigingsgegevens niet gebruikt worden. 
Bij VO wel.
Typefout: edecuatie i.p.v. educatie
Het woord bestuur mist in de tekst.
De kop ‘’Onze verantwoordelijkheden voor het onderzoek over de opgave’’ mist.
De plaatsnaam komt niet overeen met de plaatsnaam van de instelling. 
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Assuranceproces en Corona

• Deadline blijft 1 juli

• In geval van vertraging kan het bevoegd 
gezag tussen 15 juni en 1 juli een mail sturen 
naar ICO@DUO.NL

• Formulier invullen mbt vertraging

• Geen bezwaar mogelijk

mailto:ICO@DUO.NL


Doorlopende Leerroute vmbo-mbo

1.Doorlopende leerroute vmbo - mbo
2.Melden aan DUO (RIO)
3.Uitwisselen inschrijving VO (BRON)
4.Uitwisselen inschrijving MBO (BRON)
5.Start registratie
6.Informatie voor studenten
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Doorlopende leerroute vmbo-mbo

Een geïntegreerd onderwijsprogramma vanaf het derde leerjaar vmbo dat opleidt 
tot een MBO diploma

Er zijn 2 routes
• Doorlopende leerroute (DLR)
• Geïntegreerde leerroute (GLR)

Belangrijkste verschil:
• Binnen de doorlopende leerroute (DLR) moet de leerling een vmbo diploma halen 
• Binnen de geïntegreerde leerroute (GLR) niet, deze route wordt afgesloten met 

alléén een mbo diploma (niveau 2) en is alléén voor leerlingen vmbo bb
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Huidige situatie

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

fase- MBOVMBO fase-VO

MBOVMBO

1 2 3 4 5 6

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

fase- MBOVMBO fase-VO

1 2 3 4



Doorlopende leerroute vmbo-mbo
• De vo-school is verantwoordelijk voor het vo-onderwijs, examinering en 

diplomering. En de mbo-instelling voor het mbo-onderwijs, examinering en 
diplomering

• De vmbo-school en de mbo-instelling leggen afspraken over de doorlopende 
leerroute vooraf vast in een samenwerkingsovereenkomst (waaronder overdracht 
van bekostiging, terugvalopties voor jongeren die uitstappen en het programma 
van de route)

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

• Het vmbo diploma moet (uiterlijk) in het derde leerjaar van de leerroute behaald 
worden (alleen bij DLR)

• Er is geen doorlopende leerroute mogelijk bij entree-opleidingen (MBO niveau 1)
Eerste twee jaar doorlopende leerroute vmbo-mbo geldt vo-bekostiging, daarna 
mbo-bekostiging
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Melden doorlopende leerroute vmbo-mbo 

De mbo-instelling die een doorlopende leerroute vmbo – mbo 
verzorgt, meldt dit aan DUO door de informatie op te geven in RIO 
bij het opleidingen aanbod

Geef hier aan welke route je verzorgt:
• de geïntegreerde leerroute 
• de doorlopende leerroute 
En geef per route aan met welke VO onderwijsaanbieder(s) deze 
leerroute wordt verzorgd
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Uitwisselen VO

VO instellingen geven bij een inschrijving aan:
welke doorlopende leerroute vmbo-mbo de leerling volgt en in welke fase van de 
leerroute de leerling zich bevindt

Bij de inschrijving in BRON VO wordt vanaf leerjaar 3 opgenomen:
• het opleidingskenmerk: 

o doorlopende leerroute  of,
o geïntegreerde leerroute

• de fase waarin de leerling zich bevindt:
o VO of,
o MBO
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Uitwisselen MBO
De mbo instelling levert een inschrijving aan BRON op het moment dat dit voor zijn proces noodzakelijk 
is (bv vanaf het moment dat men stage loopt)

• de inschrijving MBO vindt al plaats in leerjaar 1 of 2 van de doorlopende leerroute vmbo - mbo

Bij de inschrijving in BRON MBO worden extra gegevens opgenomen:
de leerroute met de waarden: 

• doorlopende leerroute (DLR),  of
• geïntegreerde leerroute (GLR)

de  leerroute fase waarin de leerling zich bevindt:
• VO, of
• MBO

In zowel de VO-fase als de MBO-fase van de  leerroute registreert men bij de ‘indicatie bekostigbaar’  
de waarde  ‘Ja’
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Uitwisselen MBO : controles
Aantal controles bij registratie in BRON:
• verlaat de student de leerroute, dan dient men uit te schrijven 

(Een wisseling tussen de beide leerroutes (GLR en DLR) is voor de registratie in BRON toegestaan)

• geen doorlopende leerroute vmbo - mbo voor entree-opleidingen (MBO niveau 1) 
• geen geïntegreerde leerroute anders dan voor MBO niveau 2
• geen specialistenopleiding in de leerroutes

Een controle achteraf of de fase tussen de VO- en MBO-inschrijving overeenkomen is cruciaal voor een 
aantal achterliggende processen (Bekostiging, verzuim, SF)
Hiervoor is:
• een kwaliteitscontrole achteraf waarin deze fases worden gecontroleerd
• het vooropleidingen bericht dat aangeeft welke gegevens bij de VO-inschrijving staan geregistreerd
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Uitwisselen MBO : bekostiging

• DUO Bekostiging zal controleren op de waarde van leerroute fase. De bekostigingsstatus zal: ‘Nee’ 
zijn als het de VO fase betreft
 In dat geval wordt een relevant signaal gegeven in het bekostigingsbericht

• In de TBG-i   (Terugmelding Bekostigings Grondslagen- individueel) worden de leerroute en de 
leerroute fase opgenomen

• In de OBO (Overzicht Basisregister onderwijs Onderzoek) worden  de leerroute en de leerroute fase 
opgenomen
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Start registratie

RIO
Wordt geïmplementeerd binnen het traject RIO
Verwachting gereed augustus 2020

VO
Implementatie BRON VO gereed op 1-8-2020

MBO
Implementatie BRON MBO gereed op 1-8-2020

Gedetailleerde informatie over de uitwisseling met BRON is te vinden in 
PvE VO scholen en PvE MBO-instellingen

15



16



DUO Relatiebeheer 
17

Vragen?
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