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Agenda

• Stichting Inlichtingenbureau

• Aanleiding

• Governance

• Uitleg werking Gemeentenkoppelpunt

o Inhoud inkomende berichten

o Signaallogica

o Inhoud uitgaande signalen
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Aanleiding

• Aanleiding: Wet vroegtijdige aanmelddatum en 
toelatingsrecht tot het mbo (5 okt 2016)

• Doel VVA: gemeente wil potentiële niet-doorstromers
naar MBO kunnen signaleren

• Doel IB: realisatie Gemeentenkoppelpunt Voorziening
Vroegtijdige Aanmelding

5-10-2020
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Uitvoerend

VVA Opdrachtgevers
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Begrippen voor Signaallogica

• Beoogde MBO-ganger: Een VMBO, VAVO, VSO of PRO leerling waarvan de 
VO school verwacht dat hij zal doorstromen naar het MBO.

• Signaleringsdatum aanmelding: De datum waarop een gemeente verwacht 
dat beoogde MBO-gangers tenminste één aanmelding hebben gedaan voor 
een MBO opleiding. 1 maart (wettelijk is 1 april)

• Signaleringsdatum inschrijving: Datum waarop een gemeente verwacht dat 
personen een inschrijving voor een MBO opleiding hebben. Voor de 
zomervakantie, 15 juni

5-10-2020



pag 8

Binnenkomend VO BeoogdMBOgangerbericht

5-10-2020

Veld Betekenis

Onderwijsvolger Persoonsgebonden nummer (PGN) van de leerling

Postcode + Huisnummer Postcode en huisnummer van de leerling om 
gemeente uit af te leiden

Identificatie VO BRIN of OnderwijsaanbiederID van de latende VO 
school ter identificatie

Status Status van de beoogde MBO-ganger (“ja” of “nee”)
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Binnenkomend MBO Aanmeldbericht

5-10-2020

Veld Betekenis

AanmeldingID Unieke identificatie van de aanmelding

Onderwijsvolger Persoonsgebonden nummer (PGN) van de leerling

Postcode + Huisnummer Postcode en huisnummer van de leerling om 
gemeente uit af te leiden

Identificatie latende VO BRIN of OnderwijsaanbiederID van de latende VO 
school ter identificatie

Identificatie MBO BRIN of OnderwijsaanbiederID van de ontvangende
MBO-instelling ter identificatie

Status Status van de aanmelding van de scholier (“AO”, 
“OA”, “LNI”, “AI” of “LI”)
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Statussen
Naam status Uitleg gebruik
Aanmelding ontvangen
AO

Deze status wordt gestuurd zodra de MBO-instelling de aanmelding van 
de student in goede orde heeft ontvangen, en de gegevens heeft 
geverifieerd en aangevuld met vooropleidingsgevens (vanuit BRON).

Aan de betrokkene is een 
onderwijsovereenkomst 
aangeboden
OA

Op basis van de aanmelding is de MBO-instelling tot de conclusie 
gekomen dat de student toelaatbaar is voor de opleiding waarvoor deze 
zich had aangemeld. Op het moment dat dit aan de student 
gecommuniceerd wordt, wordt ook een statusupdate verstuurd.

De aanmelding leidt niet tot een 
inschrijving
LNI

Op basis van de aanmelding is de MBO-instelling tot de conclusie 
gekomen dat de student niet toelaatbaar is voor de opleiding waarvoor 
deze zich had aangemeld. Op het moment dat dit aan de student 
gecommuniceerd wordt, wordt ook een statusupdate verstuurd.

De aanmelding is ingetrokken
AI

De student heeft besloten de aanmelding voor de opleiding terug te 
trekken en heeft dit gemeld aan de opleiding. De onderwijsinstelling 
stuurt hiervoor een statusupdate.

De betrokkene is ingeschreven
LI

De toelaatbare student heeft een onderwijsovereenkomst ondertekend 
en is daarmee ingeschreven voor de betreffende opleiding. Op het 
moment dat dit aan de student gecommuniceerd wordt, wordt ook een 
statusupdate verstuurd.

5-10-2020
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Fase 2

Signaleringsdatum
aanmelding

Signaleringsdatum
inschrijving

Einde 
Jaarcyclus

Begin 
jaarcyclus

Fase 1 Fase 3

Inkomende VO Berichten Beoogd MBO-ganger (ja/nee)

Bulk 
Signalering

Bulk 
Signalering

Inkomende MBO Berichten: Statussen

Signalen statuswijziging op persoons niveau

Signaallogica Overzicht

Versie A

A

B

C

D
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Fase 2

Signaleringsdatum
aanmelding

Signaleringsdatum
inschrijving

Einde
Jaarcyclus

Begin VO 
Jaarcyclus

Fase 1 Fase 3

Happy Flow, meeste van de gevallen

VO Bericht: Beoogd
MBO-ganger: “ja”

Aanmelding
ontvangen

Leerling is 
ingeschreven

MBO berichten

Onderwijs
overeenkomst
aangeboden



pag 13

Fase 2

Einde
Jaarcyclus

Begin 
Jaarcyclus

Fase 1 Fase 3

Bulk 
Signalering

Bulk 
Signalering

VO Bericht: Beoogd
MBO-ganger: “ja”

Helemaal geen berichten van MBO

Signaleringsdatum
aanmelding

Signaleringsdatum
inschrijving
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“Signaal wordt
ingetrokken”

Fase 2

Einde
Jaarcyclus

Begin 
jaarcyclus

Fase 1 Fase 3

Aanmelding
ontvangen

Bulk 
Signalering

“Signaal wordt
ingetrokken”

Bulk 
Signalering

Leerling is 
ingeschreven

Onderwijs
overeenkomst
aangeboden

“Laat Trail” – Geen tijdige aanmelding, geen tijdige inschrijving

VO Bericht: Beoogd
MBO-ganger: “ja”

MBO berichten

Signaleringsdatum
aanmelding

Signaleringsdatum
inschrijving
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Fase 2

Einde
Jaarcyclus

Begin 
Jaarcyclus

Fase 1 Fase 3

VO Bericht: 
Potentiele MBO-

ganger: “ja”

“AO”

MBO berichten

“AO”

“AO”

“OA”

“AI”

“LNI”

MBO
1

MBO
2

MBO
3

MBO
4

TS* AO        AO AO OA         OA AO       AO OA        OA OA LI

*TS = Transitiestatus Scholier: deze status bepaalt of er een signaal wordt verstuurd

“AO”

“OA”

“OA” “AI”

“LI”

Bulk 
Signalering

“Signaal wordt
ingetrokken”

Signalering

Signaleringsdatum
aanmelding

Signaleringsdatum
inschrijving
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Back-up Slides

5-10-2020
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Opmaak signaalberichten naar Gemeente

• Signaalberichten zijn technisch opgemaakt in 

XML-structuur

• Signaalberichten worden voor verzending verpakt

in een SOAP envelop

o Envelop bevat adresseringsgegevens: Waar

moet het bericht worden afgeleverd?

o Envelop bevat de inhoud van het signaalbericht

5-10-2020
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Aanleiding voor aanmaak van het signaal

5-10-2020

AanleidingSignaalCode: mogelijke waarden: AO, OA, LNI, AI, UAV, UIV of SI
o AO = Aanmelding ontvangen
o OA = Onderwijs overeenkomst aangeboden
o LNI = Leidt niet tot inschrijving
o AI = Aanmelding is ingetrokken
o UAV = Signaleringsdatum Aanmelding (uiterste aanmelddatum verstreken)
o UIV = Signaleringsdatum Inschrijving (uiterste inschrijfdatum verstreken)
o SI = Signaal ingetrokken

Op basis van:
o het ontvangen van een bericht “potentiële MBO-ganger” van een VO-school;
o het ontvangen van een bericht “Aanmelding MBO” van een MBO instelling;
o het bereiken van de aanmelddatum;
o het bereiken van de uiterste inschrijfdatum;
o het vervallen van het risico en daarmee een intrekking van een eerder signaal
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Voorbeeld signaalbericht adressering

<soap:Header> Header is de voorkant van de enveloppe

<Action>http://gemeentenkoppelpunt.vroegtijdigaanmelden.nl/v1_0/ontvangSignaalbericht</Ac
tion>

<To>https://vva.gemeente.nl/v1/ontvangSignaalbericht?OIN=ONTVANGER_OIN</To>

<From>
<Address>http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous?OIN=AFZENDER_OIN</Address>

</From>

</soap:Header>

5-10-2020



pag 20

Voorbeeld signaalbericht inhoud (1/2)
<soap:Body> Body is de inhoud van de enveloppe

<ontvangSignaalberichtRequest>
<onderwijsvolger>
<PGN>389121162</PGN>

</onderwijsvolger>
<onderwijsvolgerGemeenteCode>0122</onderwijsvolgerGemeenteCode>

<aanleidingSignaalCode>UitersteAanmelddatumVerstreken</aanleidingSignaalCode>

<isBeoogdMBOGanger>Ja</isBeoogdMBOGanger>

<latendeInstelling>
<BRIN>20SS</BRIN>
<onderwijsaanbiederID>123A456</onderwijsaanbiederID>

</latendeInstelling>

<aanmeldingGegevens>
<aanmeldingID>20SS:00000024</aanmeldingID>
<mboInstelling>
<BRIN>14BV</BRIN>
<onderwijsaanbiederID>456C789</onderwijsaanbiederID>

</mboInstelling>
5-10-2020
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Voorbeeld signaalbericht inhoud (2/2)

<statusVerloop>
<statusVanAanmelding>
<aanmeldingStatus>AI</aanmeldingStatus>

</statusVanAanmelding>

<statusVanAanmelding>
<aanmeldingStatus>AO</aanmeldingStatus>

</statusVanAanmelding>

</statusVerloop>
</aanmeldingGegevens>

</ontvangSignaalberichtRequest>
</soap:Body>

5-10-2020
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Voorbeeld intrekking signaalbericht
<soap:Body>

<ontvangSignaalberichtRequest>

<onderwijsvolger>
<PGN>389121162</PGN>

</onderwijsvolger>

<onderwijsvolgerGemeenteCode>0122</onderwijsvolgerGemeenteCode>

<aanleidingSignaalCode>SI</aanleidingSignaalCode>

</ontvangSignaalberichtRequest>

</soap:Body>

5-10-2020
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Koppelvlakspecificaties

• Documentversie 1.0 definitief en via de website te downloaden
https://www.inlichtingenbureau.nl/Overige-dienstverlening/Projecten-en-Ontwikkeling/Voorziening-Vroegtijdig-Aanmelden-

MBO/Leveranciersinformatie-VVA

Configuratie:

• OIN van IB: 00000001810207357000

5-10-2020

Netwerk IP adres
Internet 85.90.74.76
Diginetwerk 145.21.179.204
Gemnet 192.168.73.110

https://www.inlichtingenbureau.nl/Overige-dienstverlening/Projecten-en-Ontwikkeling/Voorziening-Vroegtijdig-Aanmelden-MBO/Leveranciersinformatie-VVA
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