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Onderzoek naar vervolg VVA

• Stuurgroep vva van 18 januari 2022: besluit om 
onderzoek te laten doen naar vervolg VVA

• Onderzoek KBA (medio juni):
• Smalle versus brede opvatting VVA

• Gegevens, functionaliteiten
• VVA voldoet niet aan de behoeften van de gebruikers
• VVA naast bestaande regionale overstapsystemen

• VVA als administratieve last
• VVA wordt beperkt gebruikt



Onderzoek naar vervolg VVA

• Advies KBA 
• Scenario 1: huidige VVA handhaven, geen uitbreidingen

• niet realistisch uitvoerbaar
• Scenario 2: (beperkte) uitbreiding VVA

• niet realistisch uitvoerbaar
• Scenario 3: VVA als basisvoorziening voor private aanbieders

• onderzoeken op haalbaarheid
• Scenario 4: stoppen VVA, 1 landelijke voorziening van een 

private aanbieder
• meest haalbaar

• Scenario 4b: landelijk kader voor gegevensuitwisseling via 
voorzieningen van private aanbieders



Besluit om te stoppen

• Stuurgroep vva van 30 juni 2022:
• Op basis van onderzoek/advies KBA besluit om te stoppen 

met de VVA (scenario 4b)
• De wettelijke verplichting om gegevens over de 

aanmeldingen in het mbo uit te wisselen blijft bestaan
• Regio’s kunnen daarvoor het regionale overstapsysteem 

waarmee ze werken, blijven gebruiken
• Onderzocht zal worden of met regionale systemen afspraken 

gemaakt kunnen worden om overstappers tussen regio’s 
met verschillende systemen in beeld te houden

• Met de vier RMC-regio’s die nu geen gebruik maken van een 
regionaal overstapsysteem wordt door OCW contact 
opgenomen.



Vervolgens

Vanuit het mbo veld (SIS-leveranciers en Coöperatie MBO 
voorzieningen) is een voorstel gedaan voor hergebruik van het 
koppelpunt mbo:

• Om regionale overstappers in beeld te houden, levert de 
Coöperatie MBO voorzieningen (via het koppelpunt 
mbo) de status van de aanmeldingen aan de regionale 
overstapsystemen

• Bestaande gegevensuitwisseling tussen mbo-instellingen en 
koppelpunt mbo behouden en blijven gebruiken

• MBO-scholen leveren via SIS al een bredere gegevensset aan 
het koppelpunt mbo
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Stand van zaken en vervolg

Stand van zaken
• Het voorstel van het mbo-veld is besproken met OCW
• Het bestuur van de Coöperatie MBO voorzieningen heeft 

ingestemd met het voorstel
• Het voorstel van het mbo-veld is afzonderlijk besproken 

met de vier regionale overstapsystemen

Vervolg
• Gezamenlijk overleg met de vier regionale 

overstapsystemen:
• Keuze voor oplossing: onderlinge afspraken tussen regionale 

overstapsystemen of aansluiting op koppelpunt mbo
• Nadere afstemming (koppelvlak, gegevensset)
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