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Onderwerpen

Invoering Basisbeurs

Update E-Herkenning

Update Ketendag Verzuim/VSV

TBG MBO 2024 Beschikbaar

Ketendag MBO



› Stopzetten VVA
› Actualiteiten ROD
› Afschaffen OOK
› Vervolg implementatie 

RIO
› - Communicatie

- STAP/UWV

Ketendag MBO



Studiefinanciering

 Vanaf studiejaar 2023–2024 
basisbeurs weer invoeren voor 
alle studenten

 Tegemoetkoming voor 
studenten tijdens leenstelsel

 Koopkrachtmaatregel 
uitwonenden vo, mbo en ho

 Overig

https://www.duo.nl/particulier/stu
fi2023/

https://www.duo.nl/particulier/stufi2023/


• Overstapmail verstuurd aan 
beheerders – 4 nov

• Met overzichten voor 
beheerders om de overstap te 
monitoren

• Inmiddels zijn er al veel 
beheerders en gebruikers 
overgestapt

• De overstap leidt tot weinig 
vragen

• Uitfasering begin 2023

Update E-herkenning



Ketendag Verzuim/VSV

 Wetsvoorstel terugdringen 
Verzuim  >>

 Wetsvoorstel Overgang naar 
Arbeidsmarkt (RMC naar 27)

 RIO update
 E-Herkenning
 Gevolgen Schonen inschrijvingen
 Dashboard VSV voor gemeenten 

en Instellingen definitief

https://duo.nl/zakelijk/verzuim/ni
euws/dasboard-vsv-nu-met-
definitieve-cijfers.jsp
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Achtergrond wetsvoorstel

• Regeerakkoord: aantal ‘onnodige 
thuiszitters’ naar nul

• Insteek:
• Deelname centraal
• Tegengaan verzuim en 

schooluitval
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Wetsvoorstel: de drie 
hoofdonderwerpen

1. Aanscherpen verzuimbeleid scholen 
a. d.m.v. voorschrijven elementen
b. Verplicht registreren alle soorten 

verzuim
c. Registreren afwezigheid in categorieën

2. Samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs krijgen een wettelijke taak 
ten aanzien van het terugdringen van 
verzuim; 

3. Het aanscherpen van de procedure 
van een vrijstelling

Invoering per 1-8-2024
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Stand van zaken

• Internetconsultatie afgerond
• DUO heeft UT uitgebracht
• OCW Onderzoekt

• Ook impact op (uitwisseling met) 
onderwijsinstellingen

• Omvang nog niet te bepalen
• Als invoering in aug 2024  nadere 

regelgeving/details medio 2023

• Vervolg
• Aanpassen en aannemen wetsvoorstel
• Daarna nadere uitwerking in lagere 

regelgeving
• Dan pas gedetailleerde 

impactbepaling mogelijk
• Wordt verder behandeld op verzuim-

ketendag



TBG MBO 2024

 Overzichten TBG met teldatum 
1 oktober 2022 zijn de eerste 
terugmeldingen voor het 
bekostigingsjaar 2024

 Voorlopige bekostigingsstatus
 Beschikbaar op 

Instellingsinformatie

 https://duo.nl/zakelijk/middelb
aar-
beroepsonderwijs/nieuws/beko
stiging-en-subsidies/tbg-2024-
mbo-beschikbaar.jsp



VRAGEN?
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