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Eerste productiejaar (2020/2021)

• De artikelen van de wet die de verplichte 
gegevensuitwisseling regelen, zijn per 1 september 
2020 in werking getreden. 

• Begin 2021 werd duidelijk dat de vva (nog) niet overal 
goed wordt gebruikt:
• Niet alle vo-scholen leveren de mbo-gangers aan de vva
• Niet alle gemeenten zijn aangesloten op de vva en kunnen 

de gegevens ontvangen
• De mbo-instellingen leveren wel allemaal de gegevens aan 

de vva



Plan voor het vervolg van de implementatie van de vva

• In juni heeft de stuurgroep vva ingestemd met het plan 
voor het vervolg van de implementatie van de vva. 
Hoofdlijnen van dit plan:
• Nadere analyse: gesprekken met vo-scholen en 

gemeenten/RMC’s over de ervaringen met de vva
• Inzetten op extra communicatie, aanstellen van een 

communicatie adviseur
• Relatie met bestaande regionale systemen: verkennen van 

de mogelijkheden voor een koppeling met de vva
• Aansluiten gemeenten op de vva



Analyse: gesprekken met vo-scholen

• Grote onbekendheid met vva: geen onwil om te 
leveren, men weet niet dat er geleverd moet worden.

• Twijfel aan de toegevoegde waarde. Voor vo-scholen is 
het niet alleen van belang om te weten bij welke mbo-
instelling de leerling zich heeft aangemeld, maar ook 
voor welke leerweg en opleiding. 

• Techniek: vo-scholen weten niet altijd wat ze moeten 
doen om met de vva te werken (mandatering, 
instellingen in het LAS). 



Analyse: gesprekken met gemeenten en RMC’s

• Datakwaliteit. De gegevens zijn niet volledig en/of 
kloppen niet. Oorzaak is de gegevenslevering door de 
vo-scholen, ze leveren niet of ze leveren de verkeerde 
gegevens.

• Totaaloverzicht ontbreekt. Gemeenten ontvangen 
alleen de gegevens van leerlingen die niet zijn 
aangemeld. Er is geen zicht op de aanmeldingen van de 
andere leerlingen.

• Relatie met bestaande regionale systemen. Komt in alle 
gesprekken aan de orde. Antwoord vanuit vva: vva is 
verplicht, voor het hele land, en is gericht op landelijke 
dekking. 



Vervolg: communicatie

• De communicatie adviseur is in oktober aangesteld. 
• Fase 1: november tot februari: communicatie offensief 

gericht op vo-scholen
• Communicatie via verschillende kanalen, gericht op 

verschillende doelgroepen: bestuurders, administratief 
medewerkers, decanen/mentoren

• Webinar voor vo-scholen op 13 december, samen met LAS-
leveranciers

• Fase 2: nader te bepalen



Vervolg: verzoek om gegevensset uit te breiden

• Voorbereiden verzoek aan OCW om de wet aan te passen, 
om de status van de aanmelding uit te breiden met leerweg 
en opleiding

Vervolg: aansluiten alle gemeenten op de vva

• Het koppelpunten gemeenten onderzoekt de 
mogelijkheden om gegevens via een portaal aan de 
gemeenten te leveren. Dit zou een oplossing kunnen zijn 
voor gemeenten die een administratiesysteem gebruiken 
dat niet aansluit op de vva. 



Vervolg: verkenning koppeling met regionale systemen

• De verkenning is afgerond. Er wordt nu geen koppeling 
gemaakt. 

Vervolg: verkenning mogelijkheden uitbreiden 
gegevenslevering aan gemeenten

• De VNG verkent met het koppelpunt gemeenten de 
mogelijkheden om gegevenslevering aan de 
gemeenten uit te breiden. Zodat de gemeenten een 
totaaloverzicht kunnen krijgen. 
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