
Tijdig leveren aan ROD



Maken controle bestanden
Peilmoment 22-11-2021
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Nieuw

• Volgend jaar worden 
grondslagbestand en TGB op zelfde 
dag gemaakt. (liefst ook week 
eerder)
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Grondslag bestand                   TGB



Terugmelding  
BekostingingsGrondslagen (TBG)

TBG-bo bestand:
– Een bestand met bekostigingsgrondslagen

geaggregeerd per crebo, leerweg etc. voor
een instelling.

– Alle marktaandelen instellingen komen hierbij
– Hier staat ook jouw landelijk aandeel
– Wordt 4 x per jaar gemaakt op eind:

• 22 november
• Uiterlijk eind januari
• Uiterlijk eind maart
• Uiterlijk eind augustus (definitief)



Terugmelding  
BekostingingsGrondslagen (TBG)

TBG-bo bestand: (wordt waarschijnlijk morgen 
geplaatst)

– Is weer basis voor
– Referentieraming
– Prognosetool 
Mbo instellingsprognose - Publicaties 

https://duo.nl/open_onderwijsdata/publicaties/dashboards/mbo-instellingsprognose.jsp


Grondslag_IP_MBO

Basis voor 1-cijfer bestand
GRONDSLAG_IP_MBO_00XX_20211122_2021 (begin december bij 
goed keuring op te halen) *

Deze is weer de basis voor:
– Referentieraming
– Beleidsinformatie
– Indicatoren inspectie
– Studiesucces benchmark
– Duo data
– CBS/ROA/SBB/KBA

(* hadden eerst volledigheidsverklaring 
voor 15 november)



Samenvattend alles op tijd:

• Indicatoren Inspectie  
• Beleidsinformatie
• Referentieraming
• Inzicht bekosting instelling
• Totaal lump sum
• Planningstool 



Samenvattend alles op tijd

• Compliment voor de scholen sinds 
door ontwikkelen BRON voor ROD 
klaar was: Grondslagbestand (1-
cijfer-bestand) in november goed 
gekeurd
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