
1

Ondersteuning fusies vanuit DUO

Instellingenfusies 
 coördinatie via vaste contactpersoon: relatiebeheerder mbo

Draaiboek instellingenfusie mbo
 algemene informatie besturenfusie
 instellingenfusie: per DUO-proces aandachtspunten en adviezen
 onder andere: BRIN, RIO, ROD, Bekostiging, verzuim
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Ondersteuning fusies vanuit DUO

Adviezen 

Instellingenfusies 
 besturenfusie gelijktijdig of voor instellingenfusie                               

-> advies per 1 januari     (vanwege financiële afhandeling/boekjaar)
 ingang instellingenfusie, advies per 1 augustus 

-> verticale instelling wettelijk gebonden aan 1 augustus

BRIN-nummer keuze
 DUO voorkeur -> behoud 1 van de bestaande BRIN-nummers
 Kijk goed naar samen te voegen schoolstructuur, worden vestigingen 

beëindigd en/of fysiek verplaatst e.d.
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Ondersteuning fusies vanuit DUO

Overleggen met DUO
 combi: instellingen – leverancier – DUO   
 inhoud draaiboek als leidraad
 afstemming en planning (technisch en administratief)

Tussentijds contact 
 per mail/telefoon via relatiebeheerder mbo
 contact leverancier <–> beheerders DUO - loopt via Slack 
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Ondersteuning fusies vanuit DUO

Adviezen en aandachtpunten op basis van ervaringen 

 Neem ongeveer een jaar voor aanpassen/samenvoegen 
administratieve systemen en processen 

 Goede afstemming tussen instelling <-> leverancier cruciaal 

 Leg tijdig contact met de leverancier en bespreek aanpak 
samenvoegen administratiesystemen en/of andere inrichting daarvan
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Ondersteuning fusies vanuit DUO

Adviezen en aandachtspunten op basis van ervaringen 

 Vragen aan DUO -> kijk eerst of dit in het draaiboek staat 

 ROD en RIO zijn onderdeel van een uitgebreide gegevensketen -> 
technische aanpassingen in systemen of schoolstructuur die niet in 
draaiboek voorkomen -> leg het voor bij DUO                           
(anders mogelijk ongewenst effect in de keten)  

 Stel studenten tijdig op de hoogte van de fusie, (eventuele) 
naamswijziging en gevolgen administratieve zaken
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Ondersteuning fusies vanuit DUO

 Vragen of andere zaken rondom fusies -> leg contact via: 

relatiebeheermbo@duo.nl 
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