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Actualiteiten DUO 
 
 
Ketendag MBO 
Onderwerpen: 

• BRON zaken en 2021 
• Vrijstellingen en NT2 
• VVA en Vooropleidingsberichten 
• Centraal Aanmelden 
• Update RIO 
• STAP Regeling 

 
 
Ketendag Verzuim/VSV 
Vanaf 2021 5x per jaar 
Gemeenten/Leerplicht 
OCW / Inspectie 
Ketenpartners (Raden, Ingrado) 
Scholen PO/VO/MBO 
Veel animo uit MBO 
Onderwerpen: 

- Verzuimproces 
- Beleid, regelgeving en uitvoering bespreken met de hele keten 
- Rapportages VSV 
- VVA 
- RIO en Verzuim/VSV 

 
 
Recordjaar voor Diplomaregister in 2020 
In 2020 zijn er ruim 1,4 miljoen diploma’s uit het diplomaregister van DUO (Dienst 
Uitvoering Onderwijs) gedownload. Het is voor het eerst dat het aantal downloads in een 
jaar tijd boven het miljoen uitkomt. In het diplomaregister registreert DUO alle diploma’s 
die erkend zijn door het ministerie van OCW: van het voortgezet onderwijs en 
middelbaar beroepsonderwijs, tot en met het hoger onderwijs. 
Recordjaar voor diplomaregister DUO - Persbericht - DUO 
 
 
Model MBO Verklaring gepubliceerd 
Door de wet 'Versterken positie mbo-studenten' kan een mbo-student die het mbo 
zonder een diploma of certificaat verlaat vanaf 1 augustus 2021 een mbo-verklaring 
krijgen. Model MBO Verklaring op 15 januari gepubliceerd. 
Zie Staatscourant:  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-1278 
 
 
Lespakket studiefinanciering 2020-2021 beschikbaar 
Het lespakket is interactief. De leerlingen krijgen de kennis, vaardigheden en 
verantwoordelijkheid aangereikt om zelf hun studiefinanciering te regelen. Aan bod 
komen onderwerpen zoals: 

• Waaruit bestaat studiefinanciering? 
• Hoe vraag je studiefinanciering aan? 
• Wat moet je zelf betalen? 

Het volledige pakket neemt ongeveer 1,5 uur in beslag. Afhankelijk van de behoefte en 
de beschikbare tijd, kunt u een keuze maken uit de diverse onderdelen. 
Meer info: https://www.duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/nieuws/lespakket-
studiefinanciering-2020-2021-beschikbaar.jsp 
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Downloaden: https://www.duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/voorlichting-
studiefinanciering/interactief-lespakket-studiefinanciering.jsp 
 
 
Financiële tegemoetkoming studenten verlengd 
De tijdelijke coronaregeling voor studenten in het mbo en ho wordt verlengd tot en met 
augustus van dit jaar. 
De verlenging betreft studenten die in de maanden oktober 2020 tot en met augustus 
2021 voor het laatst een basisbeurs (mbo-bol) en/of aanvullende beurs (mbo of ho) 
krijgen. Zij komen in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming. 
Studenten krijgen automatisch bericht van DUO wanneer zij voor een tegemoetkoming in 
aanmerking komen.  
https://duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/nieuws/financiele-tegemoetkoming-
studenten-verlengd.jsp 
 
 
Terugmelding bekostigingsgrondslagen mbo beschikbaar 
TBG Sinds 29 januari beschikbaar. Deze terugmeldingen met  teldatum 1 oktober 2020 
voor bekostigingsjaar 2022 hebben een voorlopige bekostigingsstatus. 
In te zien via Instellingsinformatie: 
https://instellingsinformatie.duo.nl/public/websitecfi/default.aspx 
 
 
E-Herkenning 
Wet Digitale Overheid vertraagd 
Geen uitgebreide presentatie 
Wel nuttig om binnen je organisatie te kijken welke E-Herkenningsmiddelen je al gebruikt 
en hoe het beheer is georganiseerd. 
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