Verslag gezamenlijke gebruikersdag
22 november 2010
Aanwezig: H. Kuiper (Friesland College)(voorzitter), W.M. Arendse (Zadkine), M. Bakker-Hommersen (ROC
Zeeland), F. Bergmans (ROC Eindhoven), H. Berteler (AOC Oost), L. van den Boer (ROC de Leijgraaf),
W. Brinkman (Deltion College), C.M.J. Borghols (Nimeto), A. Brands (Graafschap College), J. Cevat (DUO),
L. Cuijpers (Leeuwenborgh Opleidingen), C. van Dongen (itelligence), L. Draskovic (ROC Zadkine),
J. Flokstra (AOC Oost), M. Gerritsen (SchoolMaster), S. Geutjes (ROC Rivor), R. Goorden (ROC WestBrabant), F. Hallegraeff (Nova College), P. Hartog (Gilde Opleidingen), T. Heijligers (CITAVERDE College),
H. Heldens (NJi), A.J.J. Hendriksen (Groenhorst College), R. van Hoof (ROC Ter Aa), A. Hooijveld (DUO),
I. Huisman (ROC Aventus), R. Hutagalung (SOMA College), R. Kinnegin (ROC Zadkine), G. Klock
(Landstede), W.J. Konings (Graafschap College), T. Konter (SOMA College), A. Koolen (ROC West-Brabant),
P. Kremers (Helicon Opleidingen), J. Kross (Mediacollege), G. Krul (Deltion College), M. van der Leeden
(Hoornbeeck College), S. Lekatompessy (Helicon Opleidingen), J. Lenoir (SOMA College), B. Lenstra (SVO),
J. de Louw (Koning Willem I College), H. Megens (ROC de Leijgraaf), J. de Mare (Leeuwenborgh
Opleidingen), M. Nieuwesteeg (itelligence), H. van Nieuwland (ID College), A. Notenboom (Stoas),
S. Oerlemans (Edudelta Opleidingen), M. van Oorschot (ID College), M. van Oosterwijk-Bruyn (ROC Midden
Nederland), M. Pera (ROC Friese Poort), J. Pleizier (Hoornbeeck College), W. Poortvliet (Da Vinci College),
R. Postma (Regio College), D. Rosenbrand (ID College), H. Roosdorp (ROC Mondriaan), G. Rienties (ROC
Westerschelde), J.W. Schrevel (Clusius College), D. Schuurman (Amarantis Onderwijsgroep), J. Schwillens
(Arcus College), E. Staas (Regio College), A. Steegs (Arcus College), N. Swart (Regio College), H. ter Telgte
(AOC De Groene Welle), R. Tielenburg (ID College), M. Tummers (Gilde Opleidingen), W. van der Veen
(Drenthe College), W. van Velzen (ROC Mondriaan), J. Verdel (Onderwijsgroep Noord), I. Verouden (DUO),
M. Verwoert (Helicon Opleidingen), R. Visser (Da Vinci College), R. Wandera (Koning Willem I College),
N. Waterbeek (ROC Flevoland), M. Welling (Friesland College), P. Zacht (Onderwijsgroep Tilburg),
J.H. Bartling (saMBO~ICT), H.J. van Ginkel (saMBO~ICT), J. Moesker (saMBO~ICT) en E. Schoutema
(saMBO~ICT)(notulen).

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur en deelt mee dat na de lunch de
gebruikersgroepen Edictis, EduArte, Magister, nOISe en PeopleSoft elk een eigen bijeenkomst
houden.
Jan Bartling, manager saMBO~ICT, doet enkele mededelingen vanuit saMBO~ICT. De
presentatie ‘saMBO~ICT mededelingen’ is te downloaden van saMBO-ICT gebruikersdag 22
november 2010.
2. Managementinformatie door ID College
Marcel van Oorschot, Hans van Nieuwland en Dennis Rosenbrand geven de presentatie
‘Managementinformatie door ID College’. De presentatie is te downloaden van saMBO-ICT
gebruikersdag 22 november 2010.
Ludo Cuijpers vraagt wat de implementatiekosten zijn. Marcel van Oorschot geeft aan dat dit
meevalt. Het ID College heeft een stuk ontwikkeld en het Koning Willem I College. Er kan geen
bedrag genoemd worden.
3. Zorg in en om de school, Hennie Heldens (NJi)
Hennie Heldens geeft de presentatie ‘Volgsystemen t.b.v. zorg om studenten door NJi’.
Deze is ook te downloaden van saMBO-ICT gebruikersdag 22 november 2010. Daarnaast zijn
het ‘Aanmeldingsformulier MBO’ en het ‘Registratieformulieren SMW-MBO definitief’ te
downloaden. Meer informatie staat op www.zat.nl.
Henk Kuiper geeft aan dat er jaarlijks verantwoording afgelegd moet worden rond de zorgteams
(ZAT). Dit is een verplichting om subsidie te ontvangen. Hiervoor dient een vragenlijst ingevuld
te worden en deze wordt de afgelopen drie jaar door het NJi verstrekt. De vragenlijst komt bij
de aanwezigen niet bekend voor. Aan de aanwezigen wordt gevraagd om eens na te gaan wie
op de instelling hier verantwoordelijk voor is.
Opgemerkt wordt dat het noodzakelijk is om gegevens te registreren om een vragenlijst in te
kunnen vullen. Door Hennie Heldens wordt aangegeven dat het registreren van de gegevens een
beslissing van de instelling is.
4. Diverse BRON zaken, DUO
Inge Verouden licht diverse BRON zaken toe.
Simulon
In de E-zine is gemeld dat Simulon dit jaar voor VAVO en het regulier VO niet meer wordt
toegepast. Uit controles is gebleken dat het in de administratieve programma’s goed is
ingebouwd.
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Inschrijfcontroles SF
Op verzoek van het Ministerie van OCW vinden dit schooljaar de controles 3 weken eerder
plaats. Hoe langer wordt gewacht met de controle hoe hoger de schuld voor een deelnemer
wordt.
Extra controle SF
Deelnemers die twee keer of vaker met een studie zijn gestopt en de einddatum niet hebben
doorgegeven, worden extra gecontroleerd. Als een deelnemer opnieuw studiefinanciering
aanvraagt, dan moet er in deze gevallen een inschrijving in BRON staan. In de zomermaanden
geeft dit problemen. Als een deelnemer in juni een aanvraag doet voor studiefinanciering, dan is
er nog geen inschrijving in BRON. Vervolgens ontvangt de deelnemer een brief met de melding
dat er voorlopig geen studiefinanciering wordt toegekend. Pas als de inschrijving in BRON staat.
Hiervoor moet nog een passende oplossing gevonden worden.
Koppeling Colo
Er wordt nagegaan of het mogelijk is om alleen nog in de Colo database bestaande Codes
leerbedrijf aan de instelling terug te geven. Als de code niet klopt en/of met de aangeleverde
adresgegevens niet gevonden wordt, dan wordt het veld leeg terug gegeven. DUO moet hier nog
een officiële opdracht voor krijgen. Daarnaast is het een wens om de oude en nieuwe code en de
adresgegevens van zowel de instelling als Colo in de terugkoppeling te zien, zodat de instelling
zelf kan bepalen of de code wordt overgenomen en dat afwijkende adressen gecontroleerd
kunnen worden.
Onderwijskaart
De onderwijskaart wordt per 1 augustus 2011 afgeschaft. DUO heeft een communicatieplan
klaarliggen richting deelnemers en instellingen. Er is een concept wetaanpassing in de maak. De
afschaffing loopt sneller dan verwacht.
Half oktober ontvangen de deelnemers brieven over de betaling van het lesgeld. Via ‘Mijn
Gegevens’ kan een deelnemer online aangeven om het lesgeld in termijnen te betalen. Als een
student via ‘Mijn Gegevens’ niet aangeeft hoe te willen betalen, dan ontvangt de deelnemer een
acceptgiro en kan alsnog binnen 14 dagen aangegeven worden om in termijnen te betalen. Voor
VAVO geldt dat bij de afschaffing van de onderwijskaart de gegevens niet goed uit BRON zijn te
halen. In maart/april worden hierover VAVO informatiebijeenkomsten gehouden.
Inkijktool
DUO is al enige tijd bezig met een inkijktool, zodat instellingen op deelnemersniveau in BRON
kunnen kijken. Dit gaat om gegevens van de eigen instelling. Wat hiervoor is gebouwd werkt
niet naar behoren. Daarom wordt de tool opnieuw gebouwd en zal in het eerste kwartaal van
2011 klaar zijn. DUO is bezig met BRON HO wat werkt via html. Er is geprobeerd om de
inkijktool via html te laten verlopen, maar dit werkt niet omdat BRON BVE niet op html is
gebaseerd.
Jennifer Moesker: Bron HO werkt via webservices. Klopt het dat dit ook voor BVE beschikbaar
komt? BRON HO wordt in mei 2013 opgeleverd. De verwachting is dat dit na de oplevering ook
voor BVE beschikbaar komt. De administratiepakketten moeten hier ook op worden aangepast.
5. VSV rapportages en Verzuimloket, DUO
André Hooijveld en Jeroen Cevat geven de presentatie ‘Verzuimloket en VSV rapportages door
DUO’. De presentatie is te downloaden van saMBO-ICT gebruikersdag 22 november 2010.
Daarnaast is te downloaden:
 Bijlage presentatie DUO  Bijlage presentatie DUO  Bijlage presentatie DUO  Bijlage presentatie DUO  Bijlage presentatie DUO  Bijlage presentatie DUO -

VSV convenant definities en rekenregels
Verbeterslagen maandrapportages
Handleiding Cijferproducten VSV OCW
Contactgegevens relatiebeheer DUO
Contactgegevens accountmanagement OCW
Meer informatie diverse links

Digitaal verzuimloket
Rechtsonder het scherm is de button Aanvulling (met daaronder de verzuimdagspecificatie) te
vinden. Hiermee kan aangegeven worden wanneer een student niet aanwezig was. In de demo
worden 3 schooldagen getoond. De meldtermijn leerplicht is nu niet 3 dagen meer, maar 16 uur
en 4 weken.

Verslag gezamenlijke gebruikersdag 22 november 2010

2

De geautoriseerde meldt de absenties en vervolgens ontvangt ook de inhoudelijke
contactpersoon (docent) het unieke meldingsnummer van de verzuimmelding, maar niet het
verslag van de melding. Het verslag ontvangt alleen de geautoriseerde om dit bij de docent te
krijgen is een extra handeling nodig. De vraag is of dit niet anders kan.
Jeroen Cevat geeft aan dat dit veranderd kan worden via de beveiligde site. Op dit moment is de
situatie dat de docent bij de geautoriseerde moet nagaan wat de terugkoppeling is geweest.
Gegevenslevering
Ellis Staas vraagt of het klopt dat alle gemeentes van de instellingen overzichten ontvangen van
de leerplichtgegevens.
Jeroen Cevat geeft aan dat de RMC gegevenslevering vanaf januari 2007 speelt. Alle gemeenten
kunnen dit ontvangen of ze het gebruiken is een tweede. Hier spelen een aantal
ontwikkelpunten. Eén van de punten is een actueler BRON. De status van de instelling is soms
actueler als er nog geen batch aanlevering aan BRON is geweest.
De wettelijke aanleverplicht, dat instellingen hun leerplichtgegevens aan gemeenten moeten
leveren, is nog van kracht. Als dit niet meer nodig is, dan wordt dit aan de instellingen gemeld.
Njola Waterbeek vraagt of de gegevenslevering op dezelfde definitie is gebaseerd als de
maandrapportage. Nee, de RMC gegevenslevering is gebaseerd op de RMC definitie. De
maandrapportage is op basis van de convenant definitie.
Het signaal heeft DUO bereikt dat deelnemers tot ver na 15 oktober ingeschreven kunnen staan
om niet als VSV-er te boek te staan. Dit is niet de juiste communicatie. 1 oktober is een
peilmoment. Inge Verouden vult aan dat ook met het zicht op de afschaffing van de
onderwijskaart het gewenst is dat op 15 oktober BRON zo volledig mogelijk is.
Maandrapportages
Monica Welling vraagt wanneer de brieven voor de accounts van de beveiligde site worden
verstuurd. De planning is dat het deze week naar de beheerders en gebruikers wordt verstuurd.
Joke Kross vraagt of het mogelijk om voor de autorisatie van het VSV deel een andere persoon
aan te wijzen. Jeroen Cevat geeft aan dat dit in principe ook bij de beheerder ligt. Het is in
specifieke gevallen mogelijk een tweede beheerder aan te wijzen. Neem hiervoor contact op met
uw relatiebeheerder.
Maandrapportage
Een verschil tussen de maandrapportage en de RMC gegevenslevering is de leeftijd van de
deelnemers, maar het belangrijkste verschil is een niet bekostigde of wel bekostigde
inschrijving. De RMC gegevensleveringen maken geen verschil tussen wel of niet bekostigd zijn
van een inschrijving van een deelnemer. De convenant definitie doet dit wel.
DUO is gestart om bij de rapportage 'uitschrijvingen zonder startkwalificatie' een reden te
vermelden, waarom de deelnemer op de lijst staat.
Njola Waterbeek: is er een overzicht bekend welke redenen een instelling kan verwachten.
André Hooijveld geeft aan dat in de rapportages bij de omschrijving vermeld staat dat meer
informatie in de toelichting is te vinden. De toelichting is via het Zakelijk Portaal te downloaden.
In de november rapportage staat in de omschrijving van het rapport de drie voorkomende
redenen, waarom een deelnemer op de lijst staat. In september heeft DUO een wijziging
doorgevoerd dat de rapportage ook in Excel beschikbaar is. De redenen kunnen niet worden
gevonden als de rapportage als Excel wordt weggeschreven en ingelezen. Het vak omschrijving
laat minder zien, dan wat er staat. Als hier op wordt geklikt, verschijnt de informatie.
Wim Konings vraagt met wie gepraat moet worden om het convenant aangepast te krijgen. Dit
gaat om een jaardefinitie terwijl het door DUO op maandniveau wordt gebruikt. Daarnaast de
vraag wie het verzoek om deze rapportage heeft gedaan. De instelling weet zelf dat deelnemers
de instelling hebben verlaten, maar weten niet of ze zich ook op een andere instelling hebben
ingeschreven. Deze informatie is niet beschikbaar.
DUO levert een lijst inzake deelnemers die geen VSV-er meer zijn of dat er een her-inschrijving
heeft plaatsgevonden. Dit is de lijst her-inschrijving en is beschikbaar in de maandrapportage.
Om te bepalen of een deelnemer nog een VSV-er is, is het van belang om te weten dat de
deelnemer een nieuwe inschrijving heeft op een andere instelling, zodat de deelnemer van de
lijst afgaat.
Aanpassingen op het convenant moeten bij OCW bekend worden gemaakt. Het Ministerie heeft
om de maandrapportage gevraagd, omdat uit het veld het verzoek kwam om eerder op de
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hoogte te worden gebracht inzake de VSV cijfers. De instellingen kunnen op de
maandrapportages niet worden afgerekend.
Het is een hulpmiddel om tijdig te kunnen signaleren.
Maandrapportage vragen uit het veld
Peter Zacht: staan alle deelnemers in de maandrapportage of zijn dat de deelnemers waarvoor
een instelling een convenant heeft afgesloten of alleen de deelnemers van de RMC regio?
André Hooijveld: dit zijn alle deelnemers ongeacht RMC regio.
Frans Bergmans: de maandrapportage wordt op 1 oktober opnieuw geteld. Als er bijvoorbeeld in
november nog VSV-ers terecht komen, dan kan de instelling dit niet terugzien in de
eindjaarcijfers van september. Na een jaar blijkt dat de aantallen afwijken.
Andre Hooijveld: bij de start van het product is hier geen rekening mee gehouden. Dit zijn zaken
die aangedragen kunnen worden bij relatiebeheer. DUO kan deze gegevens leveren. Dit is een
bekende vraag.
6. Sluiting gezamenlijk deel
De voorzitter sluit de vergadering om 12.55 uur.
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