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Actualiteiten DUO

Ketendag MBO
Ketendag Verzuim/VSV
Update RIO
Assuranceproces
DUO Klantenpanel
Fusies en pakketveranderingen
Vernieuwen OFB
Campagne Diplomaregister en Afgestudeerd, Gefeliciteerd
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Ketendag MBO

Onderwerpen:
• BRON zaken
• Update RIO
• Update STAP Regeling
• Taal gaat met de Tijd mee
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Ketendag Verzuim / VSV

Onderwerpen:
• Vernieuwing Verzuim en Rapportages
• RIO en Verzuim / VSV
• Roadmap
• Verzuimplaat

Stukken ontvangen:  relatiebeheerverzuim@duo.nl
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Update RIO

• Realiseren STAP user stories
• Filter “Actieve status” zichtbaar bij Zoeken en 

Vinden



Filter Actieve status bij Zoeken en Vinden
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Assuranceproces

MBO

VAVO

Aantal te ontvangen 63
Aantal ontvangen 3
Aantal verwerkt 2
Aantal in behandeling IPO
Aantal retour instelling 1
Aantal retour instelling cumulatief 2

Aantal te ontvangen 31
Aantal ontvangen 1
Aantal verwerkt 1
Aantal in behandeling IPO 0
Aantal retour instelling 0
Aantal retour instelling cumulatief 0
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DUO Klantenpanel
- Waarom? 

Samen de dienstverlening verbeteren
Jouw mening, tips en verbetersuggesties zijn waardevol!

- Hoe? 
Via www.duo.nl/klantenpanel
Aanmelden via de vragenlijst
Contactgegevens
Thema’s waarover je wilt meedenken

- Privacy & afmelden

- Periodieke deelname aan onderzoek

- Vragen? relatiemanagement@duo.nl

http://www.duo.nl/zakelijk/klantenpanel
mailto:relatiemanagement@duo.nl


Inventarisatie wijzigingen komende studiejaar 2021-2022

Bijzonder studiejaar 2021-22 tegemoet

Hoogstwaarschijnlijk 4 fusies aanstaande 

Diverse instellingen die overstappen op ander administratiesysteem

Relatiebeheer/management begeleidt en adviseert tav de DUO processen

Voor zover nog niet bekend bij Relatiebeheer DUO, graag aan ons doorgeven wie gaat 
overstappen op een ander administratieprogramma. 
(via relatiebeheermbo@duo.nl)
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Vernieuwen OFB

•Overzicht Financiële Beschikkingen wordt vernieuwd
•Besproken in netwerk bekostiging en bedrijfsvoering  
van de MBO Raad

•Ketendag MBO
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Campagne ‘Diplomaregister’

Vanaf 15 juni
Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister heeft dezelfde 
waarde als het diploma. Het kan gebruikt worden bij verlies of 
diefstal, maar ook bij sollicitaties of de aanmelding voor een 
vervolgopleiding. Het diplomaregister is te vinden in Mijn DUO.

Veel mbo- en ho-instellingen delen campagnes van DUO via hun 
eigen communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, sociale media en 
apps richting student. De campagnemiddelen zijn gratis 
beschikbaar. 
Ook meedoen? Stuur dan een e-mail naar campagnes@duo.nl

mailto:campagnes@duo.nl
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Campagne ‘Afgestudeerd, Gefeliciteerd’

Wat moet je regelen als je bent afgestudeerd of naar een 
vervolgopleiding gaat?
Doorgeven van een nieuwe studie of het stopzetten van de 
studiefinanciering en/of het studentenreisproduct. 
Door dit op tijd te doen lopen studenten geen geld mis en 
voorkomen ze ov-boetes.

Veel mbo- en ho-instellingen delen campagnes van DUO via hun 
eigen communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, sociale media 
en apps richting student. De campagnemiddelen zijn gratis 
beschikbaar. 
Ook meedoen? Stuur dan een e-mail naar campagnes@duo.nl

mailto:campagnes@duo.nl
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Vragen?
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