
  

Leergang 
Deelnemersadministratie 

De deelnemersadministratie (DA) beheert 
een belangrijk gegevensbestand dat 
gebruikt wordt voor bekostiging, 
verantwoording en voor management-
informatie. Voor de beroepsgroep die 
werkzaam is op deze administratie is er 
geen (vak)opleiding. Voor hen is binnen het 
programma iFoV van saMBO-ICT een 
leergang ontwikkeld.  

In maart 2014 is een pilot Leergang DA 
georganiseerd en de reacties waren 
positief. Daarom bieden we de leergang 
in het najaar van 2014 nog twee keer aan. 
 

Opzet van de leergang 

Per leergang kunnen steeds maximaal 15 
personen deelnemen. Zodoende kan er 
onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring 
plaatsvinden en is de leergang niet uitsluitend 
op kennisoverdracht gebaseerd. Deelnemers 
zullen actief bezig zijn. Dit heeft als bijeffect 
dat er een netwerk ontstaat van “peers”. 
Het gebruikte cursusmateriaal en eventuele 
achtergrondinformatie wordt beschikbaar 
gesteld in de groepsomgeving van saMBO-
ICT en blijft beschikbaar voor de deelnemers.  
De leergang duurt vier dagen verdeeld over 
vier weken. Van de deelnemers wordt 
verwacht dat ze al deze vier bijeenkomsten 
bijwonen. 
 

Data en locatie 
In de periode oktober t/m december 2014 
wordt de leergang twee keer gegeven: een 
keer in het noorden en een keer in het zuiden 
van het land. 

• Leergang DA regio Noord vindt plaats op 
20 oktober, 29 oktober, 6 november en 14 
november. 
Deze wordt gehouden bij Doepark 
Nooterhof (Landstede), Goertjesweg 1 
in Zwolle. 

• Leergang DA regio Zuid vindt plaats op: 17 
november, 28 november, 8 december en 
17 december. 
Deze wordt gehouden in het Innovatiehuis 
(CvI), Koningsweg 38 in ’s-Hertogenbosch.  

  

 Zwolle        ’s-Hertogenbosch  

 20 oktober           17 november 

 29 oktober           28 november 

 6 november             8 december 

 14 november           17 december 

  
Kosten 
Aan de leergang DA zijn uiteraard kosten 
verbonden. Daarom wordt een bijdrage van 
€800,- per persoon gevraagd. 
 

Inschrijven 

Inschrijven is mogelijk via de website van 
saMBO-ICT. 

• Alleen voor leden van saMBO-ICT 
• Per school maximaal twee deelnemers 
• Maximaal 15 deelnemers per leergang 
• Wees er snel bij, want vol = vol 
 

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met : 
Henk-Jan van Ginkel 
06 20 14 98 99 
henkjan.van.ginkel@sambo-ict.nl. 

mailto:henkjan.van.ginkel@sambo-ict.nl


Doelstelling en doelgroep 

De doelstelling van deze leergang laat zich 
als volgt samenvatten: 
De deelnemers zijn zich na afloop bewust van 
de achtergronden waartegen zij hun taken 
uitvoeren. Enerzijds (her)kennen zij het 
externe kader, zoals wetgeving en andere 
partijen. Anderzijds zijn zij ook bekend met 
het interne kader zoals afstemming met het 
onderwijs, functioneel beheer, planning- en 
controlcyclus enzovoorts. 
 
Deelnemers aan de leergang zijn na afloop: 
- een betere gesprekspartner voor de 

beslissers in hun eigen organisatie; 
- beter in staat om hun eigen werk te doen, 

vanwege een beter inzicht in de 
achtergronden; 

- beter in staat in te schatten wanneer 
(voorgenomen) schoolbeleid conflicteert 
met wet-/regelgeving. 

De leergang is bedoeld voor leidinggevende 
(hoofd DA, coördinator DA) en senior 
medewerkers van de deelnemers-
administratie. De leergang is alleen 
toegankelijk voor leden van saMBO-ICT. 

Programma in vogelvlucht 

Dag 1: Wet, relevante partijen en privacy 

Op de eerste dag maken de deelnemers kennis met 

elkaar en met de verschillende organisatievormen van 

de deelnemersadministratie op de scholen van de 

deelnemers. Vervolgens komen de grondslagen van 

de DA aan de orde, zoals de wettelijke basis, de 

verschillende partijen die betrokken zijn bij de 

totstandkoming van die wettelijke basis en het proces 

van de totstandkoming van wetten en regels - van 

regeerakkoord tot en met implementatie - op de 

scholen. 

In de middag komen de verschillende vormen van 

communicatie vanuit de deelnemers-administratie aan 

de orde en de daarbij geldende aspecten van 

privacy(wetgeving).   

Dag 2: Kalender deel 1: Toelichting 
kalender, onderwijs ontwikkelen, BPV, 
diplomeren  
Na een korte terugblik op de eerste dag wordt de 

jaarkalender van werkzaamheden op de deelne-

mersadministratie, die de rode draad vormt van de 

leergang, toegelicht. Vervolgens worden drie 

onderwerpen uit de jaarkalender behandeld: onderwijs 

ontwerpen, beroepspraktijk-vorming en 

examinering/diplomering.  

Elk onderwerp wordt ingeleid door een deskundige op 

dat gebied, maar er is ook tijd ingepland voor vragen 

en het onderling uitwisselen van ervaring. 

 

Dag 3: Kalender deel 2: Inschrijven, 
uitschrijven, BRON, VSV en rapportage 

Deze dag wordt verder gegaan met de kalender. 

Uitgebreid zal ingegaan worden op alles wat te maken 

heeft met het in- en uitschrijven van deelnemers. 

Uiteraard speelt de gegevenslevering aan BRON 

daarbij een belangrijke rol, waarbij ook ingegaan wordt 

op de gevolgen voor bijvoorbeeld VSV en 

Studiefinanciering.  

Aan het eind van dag zal nog aandacht besteed 

worden aan de ondersteuning die de 

deelnemersadministratie biedt aan anderen binnen de 

school op het gebied van rapportages voor 

bijvoorbeeld aan/afwezigheids-registratie, bekostiging 

en intern/extern verantwoorden/rapporteren. 

Dag 4: Proces- en kwaliteitsmanagement, 
relevante ontwikkelingen 

Een belangrijk onderwerp is het thema proces- en 

kwaliteitsmanagement: hoe zorg je dat de processen 

zo ingericht zijn, dat er inzichtelijke en goede kwaliteit 

wordt geleverd? Hoe is dat al dan niet op de 

verschillende deelnemersadministraties geregeld? 

In de middag wordt de actualiteit behandeld die van 

invloed is – nu en in de nabije toekomst – op het 

functioneren van de deelnemersadministratie. Welke 

ontwikkelingen spelen er (bijvoorbeeld Vernieuwing 

BRON, herziening kwalificatiestructuur etc.) en hoe blijf 

je daar van op de hoogte? 

 


