
1 
 

Actualiteiten DUO 
 
 
Ketendag MBO 
Onderwerpen: 

• BRON zaken 
• Omkeerregeling 
• MBO-Verklaringen 
• Inschrijvingen en Corona 
• Voorziening Vroegtijdig Aanmelden 
• Centraal Aanmelden MBO 
• Update RIO 

 
MBO-Congres 2021 
Vanwege Corona GEEN MBO-Congres 2020 
MBO-Congres op 23 november 2021 !! 
 
 
E-Herkenning 
Het wetsvoorstel Digitale Overheid ligt bij de Tweede Kamer. De wet Digitale Overheid 
regelt het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten. Om deze reden heeft 
iedereen die nu kan inloggen bij DUO Zakelijk, straks eHerkenning 
(betrouwbaarheidsniveau EH3) nodig.  
Hét nieuwe inlogmiddel van de overheid, voor organisaties en bedrijven. Hiermee logt u 
op één manier veilig in bij meer dan 400 organisaties. 
Beoogde ingangsdatum 1-1-2021 
 
eHerkenning is een gestandaardiseerd inlogsysteem, waarmee organisaties hun diensten 
veilig online toegankelijk kunnen maken. In essentie regelt eHerkenning de digitale 
herkenning en controleert het de digitale bevoegdheid van iemand die online een dienst 
wil afnemen 
 
eHerkenning en DUO 

• Nieuw eH inlog mogelijkheid vanaf 1-1-2021 
• Alleen inloggen vanaf betrouwbaarheid niveau 3 
• Koppelproces van uw autorisaties van oude token aan nieuw eH inlogmiddel  
• Oude middel vervalt na eH inloggen en koppelen 
• Overgang kan geleidelijk per medewerker, geen “big bang” 
• Na 1-1-2021 wil DUO de uitgifte van eigen tokens afbouwen 
• Meedenken instellingen via Ketendag en werkgroepen 

 
 
Doorlopende Leerroute vmbo-mbo 
https://www.duo.nl/zakelijk/middelbaar-
beroepsonderwijs/studentenadministratie/doorlopende-en-geintegreerde-leerroute-
vmbo-mbo.jsp 
 
Er worden twee leerroutes onderscheiden, de doorlopende leerroute waarin MBO en VO 
worden gecombineerd tot één onderwijsprogramma waarbij zowel een VMBO, als een 
MBO-diploma moet worden behaald.  
 
En de geïntegreerde leerroute die vanaf het derde leerjaar een onderwijsprogramma 
biedt die wordt afgesloten met enkel een MBO-diploma (niveau 2). 
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Eerste twee jaar doorlopende leerroute vmbo-mbo geldt vo-bekostiging, daarna mbo-
bekostiging. 
 
Tijdens de fase-VO is de VO-instelling verantwoordelijk voor het melden en afhandelen 
van verzuim en vroegtijdig schoolverlaten en tijdens de fase-MBO is dit de MBO-
instelling. 
 
Stappen in het proces van DLR 
 
Melding in RIO 
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.  Voor de VO-instelling geldt hetzelfde. 
 
Inschrijving in BRON voor 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 

 
Inschrijving in BRON voor 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 kan al plaatsvinden 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:  
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• doorlopende leerroute (DLR),  of 
• geïntegreerde leerroute (GLR) 

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

Informatie voor Studenten 
Voor studenten is een handig stroomschema gemaakt. 
https://www.duo.nl/zakelijk/images/stroomschema-doorlopende-en-gentegreerde-
leerroute.pdf 
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