Actualiteiten DUO 2 oktober 2017
Openstaande BPVs bij beëindigde inschrijvingen
Als u een student uitschrijft, moet u ook de einddatum bij de bpv-gegevens registreren.
Zo voorkomt u problemen met stageplekken en subsidies.
In BRON staan beëindigde inschrijvingen waarvan de bpv-gegevens niet zijn afgesloten.
Dit leidt tot problemen. Stageplekken staan bijvoorbeeld onterecht op ‘bezet’ op
stagemarkt.nl, omdat de bpv-gegevens uit BRON hiervoor worden gebruikt. Ook
veroorzaakt het problemen met de toekenning van subsidies aan leerbedrijven.
Registreer daarom ook altijd de einddatum bij de bpv-gegevens.

Terugmelden bekostigingsgrondslagen vavo beschikbaar
De Terugmeldingen bekostigingsgrondslagen (tbg’s) van teldatum 1 oktober 2016 zijn
beschikbaar, de terugmeldingsbestanden op individueel niveau (tgmm) tot 20 oktober
2017. De tbg’s bevatten:



Het rijksbijdragedeel in het landelijk beschikbare budget onderscheiden naar
deelnemerswaarde, vakkenwaarde en diplomawaarden.
De opbouw van de instellingswaarde van deelnemers, vakken en diploma’s
onderscheiden naar type vavo (vwo, havo en vmbo-t).

De Terugmelding bekostigingsgrondslagen staan bij Bekostigingsinformatie op
Instellingsinformatie.

Voorlopige verdeling rijksbijdrage 2018 beroepsonderwijs
De voorlopige berekeningen voor de verdeling van de rijksbijdrage 2018 van het
beroepsonderwijs zijn bekend. De berekeningen zijn gebaseerd op:



de landelijke aandelen van de instellingen zoals opgenomen in de tbg’s en
het budget van de rijksbijdrage 2018.

De voorlopige berekeningen zijn eerder beschikbaar dan het Overzicht financiële
beschikkingen (Ofb). Met de publicatie van het Ofb in oktober worden de definitieve
bedragen bekend gemaakt. De definitieve bedragen in het Ofb kunnen afwijken van de
voorlopige berekeningen.
https://www.duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/nieuws/bekostiging-ensubsidies/voorlopige-verdeling-rijksbijdrage-2018-beroepsonderwijs.jsp

Uitwisselen verblijfstitels
Er is een probleem met het uitwisselen van verblijfstitels zonder einddatum. Bij
identificatieverzoeken werden de verblijfstitels met een lege einddatum niet uitgewisseld.
De oorzaak van dit probleem is inmiddels gevonden en opgelost.
Helaas is het technisch voor DUO niet mogelijk om deze gegevens automatisch nogmaals
uit te wisselen met de administratieprogramma’s. Om toch de juiste gegevens in alle
systemen te krijgen, is een nieuw identificatieverzoek van de kant van de instelling
nodig. DUO heeft een bestand de beveiligde site geplaatst waarin het persoonsgebonden
nummer staat van de betreffende studenten. Instellingen kunnen deze studenten
opnieuw identificeren. Het bestand heeft als naam BRIN_verblijfstitel.
Nogmaals excuus voor het ongemak.

