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Ketendag MBO

Onderwerpen:
• ROD zaken
• Communicatiecontexten RIO
• Keuzedelen zonder koppeling Kwalificatie
• DLR en registratie ROD
• Taal gaat met de Tijd mee
• Signalen en controles ROD
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Brief E-Herkenning

• Verstuurd aan alle besturen
• Afschrift aan contactpersonen ROD
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Webinar(s) en MB)-Congres

• Webinar afschaffen OOK kon niet doorgaan

• 23 november Webinar STAP regeling
• Link Webinar en de PowerPointpresentatie staan 

op: https://www.stapvooropleiders.nl/aanbod-
registreren/

• Voorjaar 2022 MBO-Congres, Munt Utrecht

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.stapvooropleiders.nl%2Faanbod-registreren%2F&data=04%7C01%7Cp.veelenturf%40mboraad.nl%7C5303f9084e0d4215bc2b08d9aea8dd98%7Ca3b68aaff349420a94c0e0e7e56b73e0%7C0%7C0%7C637732862574591099%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ats9ZoU88%2BLS6iMnDIRb2nMDDD%2BeS9l8GvPqt0K4vO0%3D&reserved=0
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Ook voor komend studiejaar is het mogelijk voor mbo-4 studenten die, 
door een kleine studievertraging ontstaan door COVID-19, nog geen 
mbo-diploma hebben, aan een hbo-opleiding (bachelor, associate
degree) te mogen beginnen. 

Om de inschrijving van deze studenten te kunnen monitoren, is er een 
bestand geplaatst op Mijn DUO met studenten die op 1 oktober 2021 
zowel een mbo inschrijving als een ho inschrijving hebben. 

De naam van dit bestand is : 
BRIN_Dubbele_inschrijvingen_MBO_HO_DATUM.
Dit bestand wordt tot half januari 2022 wekelijks op mijn DUO geplaatst 
met de actuele inschrijfgegevens.
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De inhoud van het bestand bevat de volgende gegevens:
-PGN (persoonsgebondennummer = BSN of onderwijsnummer)
-naam
-voornaam
-inschrijvingsvolgnummer mbo
-datum inschrijving mbo
-datum uitschrijving werkelijk mbo
-opleidingscode mbo(meest recent, uit de laatste periode)
-onderwijsaanbieder mbo (meest recent, uit de laatste periode)
-datum uitschrijving ho (als het veld leeg is of er staat 31-08-2022, dan 
is de student nog ingeschreven)
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Campagne “Bijna 18”

• Verstuurd aan contactpersonen MBO
• Tegemoetkoming voor studenten
• Bekendmaken met DUO
• https://duo.nl/18-jaar-worden/
• Materiaal beschikbaar via gebruikelijke kanalen
• Campagne loopt van 6 tm 26 december
• Vragen:  campagnes@duo.nl

Ter bescherming van uw privacy is het automatisch downloaden van deze afbeelding door PowerPoint geblokkeerd.

https://duo.nl/18-jaar-worden/
mailto:campagnes@duo.nl
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Vragen?
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