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Nr.

Proces

Naam

Omschrijving

Tijdstip/ Hoe ontvang je het product

Formaat

Waar wordt het product voor gebruikt?

1.

Inwinnen

Registratieoverzicht

Een op het moment van de aanvraag actueel overzicht van
alle in het BRON register geregistreerde deelnames, BPV’s
en resultaten in een opgegeven periode (De periode is
maximaal 2 kalenderjaren).

Op aanvraag van de instelling via een
aanvraagscherm op beveiligde site.

.csv

Samenvatting van de controles achteraf.
Overzicht van aantallen deelnames, BPV’s en resultaten.

2 wekelijks op initiatief van DUO
(gelijk met het bestand controles achteraf)

Vergelijken van de administratie van de instelling
t.o.v. het BRON register (zoek de verschillen).
Wordt vooral gebruikt in de beginfase om de
conversie te controleren.
Daarna 1 tot enkele keren per jaar rondom de
teldata (1-10 en 1-02).
Notificeren instelling over onwaarschijnlijke
situaties in de registers.
Controle op kwaliteit en aantallen in het SIS.

2.

Inwinnen

Dashboard

Beschikbaar op de beveiligde site.

.pdf

Beschikbaar op de beveiligde site.
3.

Inwinnen

Controles achteraf

Overzicht van signalen uit controles die niet tijdens het realtime proces (kunnen) worden uitgevoerd.

4.

Accountantsproces

OBO
(Overzicht Basisregister
onderwijs Onderzoek)
+ verschillenlijst

Dit overzicht bestaat uit alle deelnames, BPV’s en
resultaten van 1 instelling uit het BRON register die
van belang zijn over het aangevraagde studiejaar,
voor het bekostigingsjaar.

5.

6.

Bekostigen

Bekostigen

TBG-i
(Terugmelding
Bekostigings-Grondslagen
individueel)

TBG
(Terugmelding
BekostigingsGrondslagen)

Beschikbaar op de beveiligde site.
Op aanvraag van de instelling via een
aanvraagscherm op beveiligde site

.csv

Beschikbaar op de beveiligde site.

2

Wordt gebruikt om te controleren of de eigen
administratie klopt met die van DUO.
De instelling (accountant) vergelijkt de gegevens in
het OBO met de rapportage van de instelling.

Over elke deelname
en elk resultaat in
het goedgekeurde
OBO wordt een
bekostigingsbeslissin
g genomen. Deze is
terug te vinden op
het deelproduct TBGi van het definitieve
TBG en in de
Grondslag
1 cijferbestand na
afloop van het
bekostigings proces.
6

De verschillenlijst wordt gebruikt om te
controleren of de wijzigingen t.o.v. de vorige OBO
goed zijn verwerkt.

In de verschillenlijst staan de verschillen in het OBO t.o.v.
het vorige OBO.

Als het OBO gelijk is aan de eigen rapportage en
goedgekeurd door de accountant wordt een
assurance-rapport opgemaakt en naar DUO
verstuurd.

Een op het moment van de aanvraag actueel overzicht met
alle bekostigingsbeslissingen m.b.t. een door de aanvrager
opgegeven bekostigingsjaar.

Op aanvraag instelling.

.xml 1

Aanvraagscherm op instellingsportaal.
Beschikbaar op het instellingsportaal.

Een op het moment van aanmaak actueel overzicht met alle
bekostigingsbeslissingen m.b.t. een bekostigingsjaar. Het
TBG bestaat uit drie consistente deelproducten:
1. TBG-i. Zie hierboven.
2. TBG-b. Geaggregeerde bekostigingsbeslissingen.
Deelnames worden geaggregeerd op opleiding, niveau,
leerweg en verblijfsduur en resultaten op opleiding en
niveau.
3. TBG-l. Percentage aandeel van alle instellingen in de
landelijke totalen.

XML-bestand kan geopend worden in excel en geconverteerd worden naar .csv.

- Wekelijks
op initiatief van DUO in de periode half
oktober tot half november
- 1x in februari
- 1x in juli.
Beschikbaar op het instellingsportaal.

3

Wordt door de instelling gebruikt voor het
herstellen van onjuiste situaties in de
administratie.

Deze gegevensset is de basis voor het uitvoeren van het
accountscontroleprotocol. Een goedgekeurd (definitief)
OBO –vergezeld van een accountantsverklaring- wordt aan
DUO aangeboden t.b.v. Bekostigen.

Het moment van aanmaak bepaalt of het gaat om
voorlopige of om definitieve beslissingen. De basis voor de
definitieve beslissingen is het goedgekeurde OBO. Het
definitieve TBG is tevens de gedetailleerde onderbouwing
van de Rijksbijdrage.
1

2 wekelijks op initiatief van DUO (gelijk met .csv
het Dashboard).

Is er samenhang met
een ander product?

Wordt door de instelling gebruikt om zelf analyse
en informatieproducten (financiële prognoses) te
maken.
(Veel instellingen en SWL’s doen dit al met de
directe terugkoppeling.)

.xml
voor
TBG-i
.pdf
voor
TBG-b
en -l

TBG-i: zie hierboven.
TBG-b: De instelling kan prognoses maken voor
begroting.
TBG-l: Zicht op de hoogte van de uiteindelijke
Bekostiging. in termen van het aandeel in
het (nog vast te stellen) budget.

Het TBG dat wordt gemaakt n.a.v. de bepaling van
de definitieve bekostigingsgrondslagen is de
gedetailleerde onderbouwing van de bekostiging.
In het OFB zal ook naar dit product worden
verwezen

5&7
Het TBG-i als
onderdeel van het
volledige TBG dat
wordt gemaakt n.a.v.
de bepaling van de
definitieve
bekostigingsgrondsla
gen heeft een relatie
met het definitieve
OBO. Immers; het
definitieve OBO is de
basis voor de
bepaling van de
definitieve
grondslagen.

7.

8.

Bekostigen

InformatieProductie

OFB
(Overzicht Financiële
Beschikkingen)

Verzamelbeschikking voor alle toegekende
bekostigingsonderwerpen waaronder de rijksbijdrage.

Grondslag
1 cijferbestand

Gecombineerd overzicht met registraties in het BRON
register en de daarop gebaseerde (niet financiële)
bekostigingsbeslissingen.
(Alle actieve deelnames in het studiejaar van de peildatum
(01-10) met de bijbehorende losse onderdelen en alle
resultaten met alle bijbehorende onderdelen waarvan de
‘datum behaald’ ligt in het kalenderjaar van de peildatum).

1x per jaar in september op initiatief van
DUO.
Beschikbaar op het instellingsportaal.
Minimaal 2 x per jaar op initiatief van DUO.
- eind november
- na afloop van het bekostigingsproces
Beschikbaar op de beveiligde site.

.pdf

.csv

Informeren over bekostigen.
Formele bevestiging (beschikking) van de
bekostiging Op basis van deze brief kan een
instelling eventueel in beroep of bezwaar gaan.
Informeren van de instelling welke gegevens door
DUO gebruikt worden voor het maken van het 1
cijferbestand.
De instelling gebruikt het als controle bestand voor
de diverse algemene publicatie en de rapportages
van de Inspectie voor het Onderwijs die gebaseerd
zijn op het 1 cijferbestand van DUO.
Instellingen willen het ook gebruiken als input
voorde eigen kwaliteitszorg

6

