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MBO koppelpunt
VVA stopt, verplichting blijft, hoe nu verder?



Situatie per 30-9

• Geen berichten meer aan de overige koppelpunten. 
• Ontmanteling overige koppelpunten.
• Het mbo-koppelpunt blijft werken

• Jaarlijks overzicht alle mbo aanmeldingen in oktober
• Status update binnen CAMBO



Huidige situatie mbo-koppelpunt
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Toekomstige situatie

Overstap systemen
• Digidoor

• Overstap dashboard
• Intergrip

• Voroc
• Eigenbouw Friesland? Coöperatie?

Mbo 
koppelpunt

Wettelijke data uitgebreid met instelling en opleiding



AVG proof

• We werken op basis van PKI overheidscertificaat.
• De overstap systemen (OS) hebben of krijgen allemaal een MFA.
• Iedere betrokken partij heeft een afdoende kwaliteit systeem 

(penetratie test e.d.)
• We werken (nog) wel op basis van BSN op dezelfde manier als DUO 

dat doet. Het is echter wel veilig gesteld.
• Instellingen hoeven niet meer een aparte koppeling te onderhouden 

voor het leveren van aanmelddata
• DPIA wordt gedaan door OCW



Hoe werkt de koppeling?

• De overstap systemen (OS) voeren de identiteiten op in het koppelpunt 
• Het OS krijgt een melding als er een status wijziging is.
• Het OS doet een request om de aanmeldstatus op te halen.
• Zo is er altijd een actuele status van de aanmelding ín het OS

• Aangemeld
• Onderwijsovereenkomst aangeboden – blijft nog bestaan, er hoeft geen 

handtekening op. Wij sturen deze door zolang het SIS hem blijft aanbieden.
• Ingeschreven
• Ingetrokken (door de student)
• Afgemeld (door de onderwijs instelling)



Wat betekent dit voor ons?

• Scholen en SIS leveranciers hoeven niets te doen
• Men blijft voldoen aan de wet zolang het SIS de 

bestaande koppeling met het mbo koppelpunt in de lucht 
houdt.

• De mbo instellingen komen niet voor hogere kosten te 
staan.

• De vo instellingen krijgen de info die hen ook 
daadwerkelijk helpt.



Wat gaan wij doen?

• Technische sessie overstapsystemen – finetunen oplossing.
• Vervolg functionele sessie – finetunen proces en 

projectdata.
• Overleg regio’s welke informatie echt helpt.
• Overleg met regio’s zonder overstapsysteem.



Planning

• MBO koppelpunt & endpoint klaar Q4 2022/Q1 2023
• Aanpassen wettelijk kader 2023 (Q?) 
• Aansluiten OS zou kunnen in Q1 2023 voor de wettelijke data
• Uitrollen en finetunen oplossing 2023
• Doel is om 2024 een 100% correct, volledig en dekkend overzicht te 

kunnen bieden aan elke regio die hen echt helpt geen leerling te 
missen.

• Vraag: hoe gaan we in de tussentijd geen leerling missen?



Vragen?

t 06-59812005
e i.meere@mbovoorzieningen.nl
i www.mbovoorzieningen.nl

http://www.mbovoorzieningen.nl/
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