THEMA

CATEGORIE

ONDERWERP

STATUS/FASE
Wetgeving + evt
toelichting op
onderwerp

DUIDING impact op
gegevensverzamelen,
gegevensdelen of ICT in
administratieve keten

1. Kwetsbare
Jongeren

Wet- & regelgeving

Verbetering overstap naar
het mbo; Vroegtijdig
aanmelden.

Wetgevingstraject
afgerond.

1. Kwetsbare
Jongeren

Wet- & regelgeving

Verbetering overstap naar
het mbo; Vroegtijdig
aanmelden

1. Kwetsbare
Jongeren

Wet- & regelgeving

1. Kwetsbare
Jongeren

(verwachte)
(verwachte)
Datum oplevering Ingangsdatum
uitvoeringstoetsen wetgeving

Ja/nee in
scope van
programma
DBRON

Verblijfsduur
Weigeringsgrond. MBO
instellingen informeren of
iemand 6 jaar of langer al
in het MBO heeft gezeten.
Delen
voorlopleidingsgegevens

5-10-2015

1-8-2017

ja, dit gaat via
het traject
informatie
diensten.

De wettelijke verplichting
tot uitwisseling van
aanmeldgegevens volgt
pas via koninklijk besluit
na "systeem" operationeel.

Aanmeldmoment mbo: 1
april. Er wordt door MBOveld een "systeem"
(=netwerk van
koppelingen) gebouwd voor
gegevensuitwisseling

5-10-2015

1-1-2017

ja, dit gaat via
het traject
informatie
diensten.

Wet Registers Onderwijs:
Uitbreiding RMC
monitoringstaak door
gemeente voor
praktijkonderwijs/voortgez
et speciaal onderwijs
doelgroep.

Wet van Onderwijsregister
is een koepelwet in de
maak, via een AmVB de
specifieke
gegevenslevering vanuit
DUO (en
inlichtingenbureau) aan
gemeenten faciliteren

O.a. Onderwijsgegevens
1-11-2018
pro- en vso 16-23 naar
RMC + Uitstroomprofielen
arbeidsmarkt en
dagbesteding + Koppeling
met arbeidsmarktgegevens
uit SUWI.

Wet- & regelgeving

Besluit specifieke uitkering
regionale middelen aan
contactgemeenten tbv
uitvoering regionale
maatregelen vsv en jikp
2019 en 2020

Momenteel ontvangen
contactgemeenten al een
spec uitkering.
Maar doordat wet is
aangenomen en per 1-119 in werking treedt,
wordt dat de wettelijke
grondslag voor de Spec
Uitkering voor 2019 en
2020

geen impact

18-4-2018

11-6-2018

1-1-2019

1. Kwetsbare
Jongeren

Wet- & regelgeving

Wijziging regeling regionale Betreft een wijziging van
geen impact
aanpak vsv en jikp
de regeling ivm
aanpassing van de
regionale effectrapportage
en ivm aanpassing indeling
in regio’s door herindeling
gemeenten

18-4-2018

11-6-2018

1-9-2018

1. Kwetsbare
Jongeren

Regeerakkoord Rutte 3 Verhogen Kwalificatieplicht Verkennen naar juridische Gemeentes hebben
21 jaar (Pilot)
mogelijkheden loopt.
beleidsinformatie nodig om
in de pilot te kunnen
sturen. Informatiebehoefte
nog niet duidelijk.

1. Kwetsbare
jongeren

Wet- & regelgeving

Versterking positie mbostudenten

2. Financien

Wet- & regelgeving

Aanvullende middelen bij
in voorbereiding
bijzondere omstandigheden

2. Financien

Regeerakkoord Rutte 3 Overhevelen bekostiging
groen onderwijs

2. Financien

2. Financien

1-1-2019 (mogelijk
later)

nov-18

1-8-2020

Geen

15-11-2018

1-1-2021

in voorbereiding

Bekostingsmodel
aanpassen in systemen

1-1-2018

25-4-2018

1-1-2019

Regeerakkoord Rutte 3 Afschaffen
cascadebekostiging incl.
overgangsbekostiging

in voorbereiding

Bekostingsmodel
aanpassen in systemen

15-2-2018

23-4-2018

1-1-2019

Wet- & regelgeving

Afgerond

Opnemen van diploma’s
van niet-bekostigde mbo
en vo- instellingen in het
diplomaregister en
aanpassen Informatiepunt
Onderwijsnummer (IPO)

1-5-2015

14-12-2017

AmVB Verzelfstandiging
Associate Degree (i.r.t.
Wetsvoorstel Register
onderwijsdeelnemers)

in voorbereiding (bevat
ntb
Mbo studentenfonds,
zwangerschaps- en
bevallingsverlof van mbostudenten en volwassenen
in het vo en vavo, mboverklaring , aanpassing
doorstroomregeling,
Wijzigen terminologie mbostudent in wet- en
regelgeving). Vervangt per
studiejaar 2020/2021 de
regeling leermiddelen

(verwachte) Datum
verzoek aan DUO (en
instellingen) voor
uitvoeringstoetsen

wel een relatie
met project mbo
bekostiging deel
2.

mogelijke
samenhang met
RIO HO

in voorbereiding

Bijstelling van de
nvt
subsidieregeleing welke
wordt uitgevoerd door DUSI

nvt

1-1-2019

Regeerakkoord Rutte 3 Bestuursakkoord MBORaad: kwaliteitsafspraken

Kwaliteitsafspraken zijn
inmiddels gepubliceerd.

Kwaliteitsagenda's van
MBO-instellingen worden
beoordeeld en
subsidies/aanvullende
bekostiging worden
uitgekeerd.

1-4-2018

5-6-2018

1-1-2019

4. Onderwijs arbeidsmarkt

Wet- & regelgeving

Experiment Regionaal
niveau vastleggen
kwalificatiedossiers /
uitbreiding ruimte
keuzedelen

De antwoorden op vragen
van de TK zijn inmiddels
aan de Tk gestuurd.

ntb

22-12-2017

15-5-2018

4. Onderwijs arbeidsmarkt

Wet- & regelgeving

WEB stelt goede
Subsidie aan SBB is
informatievoorziening aan verstrekt, 1e bouwrfase in
studenten als eis. Dit is een september 2018 afgerond.
invulling. Studiekeuzeportal
voor aankomende MBOstudenten

SBB realiseert het MBOportal "Kies MBO" waar
studenten opleidingen
kunnen vergelijken. 2
bestaande portals (MBOraad + SBB) gaan hier in
op

nvt

nvt

4. Onderwijs arbeidsmarkt

Wet- & regelgeving

WEB stelt goede
informatievoorziening aan
studenten als eis.
Aanvullende regeling
Studiebijsluiter

Regeling regelt de
nvt
specificatie van informatie
die instellingen moeten
aanleveren over
opleidingen voor de
studiebijsluiter in het MBOportal

nvt

4. Onderwijs arbeidsmarkt

Wet- & regelgeving

Praktijkleren aanpassingen Evaluatie is afgerond.
Uitkomst evaluatie 2017:
Uiterlijk op Prinsjesdag
uitbreiding doelgroep met
bekend hoe verder met de VMBO
regeling praktijkleren.

4. Onderwijs arbeidsmarkt

Wet- & regelgeving

Regeling starten stoppen

5. Kwaliteit

Wet- & regelgeving

Generieke
Beleidstraject is klaar,
examenonderdelen +
Regeling is klaar
Engels op een hoger niveau
mogelijk

5. Kwaliteit

Wet- & regelgeving

Generieke
examenonderdelen:
wettelijke basis voor
bestaand 2a rekentoets
mbo-2/1 + alternatief
rekenexamen

5. Kwaliteit

Regeerakkoord Rutte 3 Vakcertificaat voor MBO 1
In schooljaar 2018-2019
en 2 studenten die uitvallen starten pilots

5. Kwaliteit

Wet- & regelgeving

Afgerond
Bekwaamheidseisen
Onderwijsondersteunend
personeel (instructeurs)
MBO, Diploma erkenning EU
instructeurs

5. Kwaliteit

Wet- & regelgeving

6. Bestuurlijke
verhoudingen

3. Innovatie in
de Regio

Wet- & regelgeving

3. Innovatie in
de Regio

Aanpassing Regionaal
Investeringsfonds RIF
subsidie

Er wordt een advies door
de SBB opgesteld over de
inhoud van de bijsluiter.

Concept regeling gereed

ntb

okt-18

nov-18

31-7-2018

1-1-2019

1-8-2018

Het aanleveren van extra
gegevens door het veld aan
DUO.

23-10-2017

1-8-2017

Het aanleveren van extra
gegevens door het veld aan
DUO.

27-9-2016 (nieuwe
UT nodig in 2018)

1-8-2017

25-6-2018

13-7-2017

1-8-2018

Diploma Erkenning
instructeurs buiten EU

In voorbereiding

Wet- & regelgeving

Samenwerkings college

Wet aangenomen in 1e en Opnemen in BRON/RIO van 12-7-2016
gegevens organisatorische2e kamer. Beleidsregel
wordt nog geschreven
en samenwerkingseenheid

7-10-2016

1-8-2018

6. Bestuurlijke
verhoudingen

Wet- & regelgeving

Onderzoek waarde van
Onderwijsovereenkomst
(OOK) en
praktijkovereenkomst
(POK) in huidige vorm

Onderzoek medio
augustus afgerond

6. Bestuurlijke
verhoudingen

ntb

Bestuursakkoord MBO:
Ontregelagenda voor de
regio

Inventarisatie casuistiek
ntb
overbodige wetgeving
start. Geen vast tijdspad.
kan mogelijk leiden tot
initatieven om wet- en
regelgeving aan te passen.

Op korte termijn weer
oppakken na on-hold te
hebben gestaan.

mogelijke
samenhang met
RIO MBO/VO
Register, RIO
Ontsluiten, RIO
Koppelen BRON
VO/MBO

Het aanleveren van extra
gegevens door het veld aan
DUO.

Systeemaanpassing DUO
voor ontvangst
buitenlandse aanvragen
van individuen.

Systeemaanpassing DUO
voor ontvangst
buitenlandse aanvragen
van individuen.

Impact bij administratieve
handeling van de
instellingen

wel een relatie
met project RIO

6. Bestuurlijke
verhoudingen

Wet- & regelgeving

Definitie bevoegd gezag
WEB

Najaar 2020

Eind 2020

2021

refresh UT volgt
november/december 2019
(1e UT was 23-6-2015)

Januari/februari
2019?

1-1-2020 of 1-92020

Opstartfase, startnota
wordt geschreven

7. Permanent
leren

Wet- & regelgeving

Vermelden NLQF niveaus op Wetsvoorstel gaat
het diploma
kwartaal 1 of 2 van 2019
naar de Raad van State

NLQF niveaus opnemen in
het diplomatregister

7. Permanent
leren

Beleidsregel in
bestuursakkoord

Wijzigingsregeling
Analyseverzoek ontvangen Actualiseren aanbod
certificaten keuzedelen en door DUO
certificaten in BRON +
beroepsgerichte onderdelen
aanlevering /koppeling
vanuit instellingen

7. Permanent
leren

Wet- & regelgeving

C-certificaten AOC (groene
certificaten)

C-certificaten vastgelegd
in wet- en regelgeving
EZK en LNV. Deel van Ccertificaten niet
geregistreerd bij DUO.
Gesprekken met DUO,
MBO Raad, SBB en LNV
lopen..

7. Permanent
leren

Wet- & regelgeving

Cijferdifferentiatie MBO

nvt

7. Permanent
leren

Wens van CvTE

Enqueteformulier NT2
(FACET)

nvt

7. Permanent
leren

Wet- & regelgeving

Educatie (= basis
vaardigheden)

in voorbereiding. Medio
Herziene budgetverdeling
aan gemeentes door DUO
2019 komt het plan
vervolgaanpak
laaggeletterdheid waaruit
ook volgt of en hoe we de
bekostiging gaan wijzigen.

7. Permanent
leren

Regeerakkoord Rutte 3 Tel mee met taal /
laaggeletterdheid

7. Permanent
leren

Regeerakkoord Rutte 3 Taaleis in
inburgeringsexamen naar
B1

CvTE onderzoek impact

7. Permanent
leren

Regeerakkoord Rutte 3 Experiment
vraagfinanciering
(individuele Leerrekening)

Brief over LLO op 27 sept
2018 verstuurd naar TK.
Vergoeding voor burgers
om te investeren in hun
eigen opleidingsbehoefte

7. Permanent
leren

Regeerakkoord Rutte 3 Digitaal overzicht van de
individuele
scholingsmogelijkheden

Brief over LLO in oktober ntb
2019 in AO LLO
besproken. TK akkoord
met verkenning
haalbaarheid digitaal
overzicht. Verkenning start
in najaar 2019.

7. Permanent
leren

Regeerakkoord Rutte 3 Flexibel Scholingsaanbod
voor volwassenen
(flexibilisering formeel
MBO)

Brief over LLO op 27 sept
2018 verstuurd naar TK.
Stimulering voor
(bekostigde en niet
bekostigde) MBOinstellingen voor
ontwikkelen
scholingsaanbod

8. Doorlopende
leerlijnen

Regeerakkoord Rutte 3 Kansengelijkheid / Sterk
beroepsonderwijs /
Doorlopende Leerlijnen
VMBO>MBO wettelijk
verankeren huidig
experiment

In voorbereiding

C-certificaten aanbieden in
niet bekostigd onderwijs en
te kunnen voldoen aan de
registratieplicht van de
behaalde C-certificaten in
BRON.

Subsidie voor werkgevers

ntb

Gegevens voor
beleidsinformatie, ook voor
inspectie. Mogelijke
consequenties voor
bekosting door het
overslaan van het VMBO
diploma

Wet- & regelgeving
Programma
Doorontwikkele
n BRON

Aanpassingen in Wet
In voorbereiding
Onderwijsregister en AmVB
voor gegevensleveringen
aan koepels e.d.

ihkv AVG alle huidige
gegevensleveringen
onderzoeken op wettelijke
basis

Programma
Vervanging
Doorontwikkele
n BRON

RIO register MBO deel
(register voor registratie van
instellingen en opleidingen)

Bouw register en
koppelingen loopt. RIO
wordt in deze sectoren per
1 januari 2020
geïmplementeerd,

31-8-2018 (gesprekken
lopen al)

schooljaar 18/19

Nnb. Afstemming met
traject wijzingsregeling
certificaten keuzedelen en
beroeps- gerichte
onderdelen van belang.

Nnb. Afstemming
met traject wijzingsregeling certificaten
keuzedelen en
beroeps- gerichte
onderdelen van
belang.

najaar 2019

1-1-2020

nvt, geen DUO rol

nvt

1-8-2018

Dit project beoogt enkele
extra functionaliteiten te
leveren die niet zijn
gerealiseerd in het in 2017
afgeronde
overeenkomstige project,
én is een informatietechnische omzetting
vanwege nieuwe
architectuurkeuzes
Een
productbacklogbij
met

Programma
Vervanging
Doorontwikkele
n BRON

MBO bekostiging 2

Programma
Wens van t veld
Doorontwikkele
n BRON

Informatiediensten

Centraal
Aanmelden

Wens van t veld

Centraal Aanmelden

nvt

inschrijf gegevens
uitwisselen tussen
instellingen, DUO en een
nieuwe MBO
stelstelvoorziening

eDu-k

Wens van t veld

Implementatie ECK iD
(Nummervoorziening)

nvt

studentgegevens anoniem
uitwisselen tussen
instellingen en uitgevers

eDu-k

Wens van t veld

Implementatie ECKstandaard Distributie en
toegang

nvt

voorwaardelijk voor
implementatie ECK iD

gegevensuitwisselingswens
en vanuit MBO-instellingen.
Grote samenhang met
AmVB gegevensleveringen.
Loopt tm eind 2018

aug-19

mogelijke
samenhang met
MBO
informatiedienste
n

