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Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer
Wilhelminalaan 55
2132 DV HOOFDDORP

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 13622

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3062-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Openbaar Onderwijs Present
De Middend 104 -108
1613 KZ GROOTEBROEK

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 13662

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3064-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór



Pagina 2 van 4

Ons kenmerk
VW3064-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest
Postbus 1194
2340 BD OEGSTGEEST

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 13682
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3065-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bestuurscommissie Master Frankeskoalle voor
Basisonderwijs te Eernewoude
Eilansgrien 17
9264 TB EARNEWALD

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 13839
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3072-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs Ameland
Postbus 22
9160 AA HOLLUM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3073-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Verenig. voor Chr. Onderwijs op Reformatorische
Grondslag
Anna van Burenlaan 24
2404 GM ALPHEN AAN DEN RIJN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3077-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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20210
Stichting Matthijsje
Postbus 8
8390 AA NOORDWOLDE FR

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 20210
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3079-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Onderwijscentrum Leijpark
Postbus 5022
5004 EA TILBURG

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3080-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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20243
Ver. Stg. Ned.-Herv. Chr. Scholen te Waddinxveen
Lindengaarde 17 A
2742 TP WADDINXVEEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 20243
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3081-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van



Pagina 3 van 4

Ons kenmerk
VW3081-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3082-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO)
De Ruijtbaan 83
2685 RS POELDIJK

Datum 01 maart 2023
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van



Pagina 3 van 4

Ons kenmerk
VW3085-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3086-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór



Pagina 2 van 4

Ons kenmerk
VW3086-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van



Pagina 3 van 4

Ons kenmerk
VW3086-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Amstelronde passend onderwijs
Kalkbranderij 2
1185 ZX AMSTELVEEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21428

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3098-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW3098-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Zuid-Kennemerland
Postbus 4145
2003 EC HAARLEM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21429
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3099-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting samenwerkingsverband Passend Primair
Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen
Postbus 331
4530 AH TERNEUZEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21438

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3104-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Datum 01 maart 2023
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Ons kenmerk
VW3105-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór



Pagina 2 van 4

Ons kenmerk
VW3105-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Vereniging SWV PO De Eem
Burgemeester de Beaufortweg 16
3833 AG LEUSDEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Ons kenmerk
VW3110-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Samenwerkingsverband Twente Noord PO
Postbus 15
7670 AA VRIEZENVEEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21447

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3111-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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St Samenwerkingsverband PO Midden Holland
Bachstraat 3
2807 HZ GOUDA

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21449
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3113-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Datum 01 maart 2023
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3114-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Sine Limite
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Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3116-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21457

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3118-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Ons kenmerk
VW3119-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21459
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3120-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3121-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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21478
Ver. tot Verstr. van Onderwijs op Gereformeerde
Grondslag
Postbus 66
2900 AB CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21478

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3123-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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21572
Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan
den IJssel
De Linie 7 J
2905 AX CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21572
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3124-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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21573
Stg. Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland
Passend PO
Postbus 1120
1810 KC ALKMAAR

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21573
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3125-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bestuur SWV Passend onderwijs Eindhoven e.o.
Odysseuslaan 2
5631 JM EINDHOVEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21579

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3128-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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Ons kenmerk
VW3128-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW3128-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Samenw.verb. P.P.O.S Parkstad
Nieuw-Eyckholt 290 E
6419 DJ HEERLEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21580
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3129-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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Ons kenmerk
VW3129-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW3129-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bestuur S.W.V. PO Noord-Drenthe
Laak 1
9406 HX ASSEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21583
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3130-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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VW3130-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW3130-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Bestuur S.W.V. PO Noord-Drenthe

21583

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

21583



21585
Stichting Samenwerkingsverband Oost Achterhoek
Postbus 391
7100 AJ WINTERSWIJK

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21585

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3131-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van



Pagina 3 van 4

Ons kenmerk
VW3131-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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21586
Stichting Samenwerkingsverband Primair Passend
Onderwijs Doetinchem
Postbus 277
7000 AG DOETINCHEM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3132-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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21587
SWV PO 31-02 Midden Limburg
Postbus 3043
6093 ZG HEYTHUYSEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21587
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3133-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van



Pagina 3 van 4
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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21588
Samenwerkingsverband Driegang
Dokter van Stratenweg 15
4205 LA GORINCHEM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21588

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3134-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Vereniging Betuws Primair Passend Onderwijs
Irene Vorrinkstraat 19
4105 JA CULEMBORG

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21589
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3135-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stg. Samenw.verband PO 27-05 Zaanstreek
Rosmolenstraat 30
1502 PA ZAANDAM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21590

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3136-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3137-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
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Ons kenmerk
VW3138-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stchting SWV Passend Onderwijs Apeldoorn Pr. Ond.
Postbus 802
7301 BB APELDOORN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21596

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3140-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór



Pagina 2 van 4

Ons kenmerk
VW3140-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Samenwerkingsverband de Westfriese Knoop
De Factorij 16
1689 AL ZWAAG

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21598
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3142-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW3142-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
De Kempen 30-09
Sterrenlaan 5
5503 BG VELDHOVEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3143-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW3143-2022/1

Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21600

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3144-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Datum 01 maart 2023
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Ons kenmerk
VW3146-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW3147-2022/1

Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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3297 GK PUTTERSHOEK

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21605

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3149-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3150-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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VW3150-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3151-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór



Pagina 2 van 4

Ons kenmerk
VW3151-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3152-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Datum 01 maart 2023
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Ons kenmerk
VW3154-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderw.
Noord-Limburg
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Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Ons kenmerk
VW3156-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Stichting Samenwerkingsverband Passend Wijs

21626

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

21626



21628
Stg. Onderwijscollectief Primair Onderwijs
Voorne-Putten, Rozenburg PO
Gemeenlandsedijk Noord 26 i
3216 AG ABBENBROEK

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21628
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3168-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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Ons kenmerk
VW3168-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Samenwerkingsverband PO Langstraat
Heusden Altena
Dodenauweg 2
5171 NG KAATSHEUVEL

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21629
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3169-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW3169-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Sticht. Samenwerkingsverb. PPO Noord-Kennemerland
Hertog Aalbrechtweg 5
1823 DL ALKMAAR

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21630

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3170-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3171-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3172-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3175-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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21642
Stichting Leerlingzorg Primair Onderwijs Almere
Postbus 10130
1301 AC ALMERE

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21642
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3178-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Samenwerkingsverband Helmond-Peelland 30-08 PO
Postbus 551
5700 AN HELMOND

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21645
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3181-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Samenwerkingsverband Helmond-Peelland 30-08 PO

21645

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

21645



21648
Vereniging Sam.werk.verband Profi Pendi
Dukatenburg 86
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Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21648
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3182-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3183-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting SWV Passend Onderwijs PO Stromenland
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Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21665
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3195-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3196-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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21668
Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs
regio Leiden
Elisabethhof 17
2353 EW LEIDERDORP

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21668

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3198-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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Ons kenmerk
VW3198-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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VW3198-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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21675
Stichting Samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk
Rector Hellemonsstraat 1
4702 RG ROOSENDAAL

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21675
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3202-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW3202-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stg. SWV. Schiedam, Vlaardingen, Maassluis onderwijs
dat past
Piersonstraat 31
3119 RG SCHIEDAM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21677
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3204-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW3204-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting VierTaal
Postbus 59264
1040 KG AMSTERDAM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21679

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3206-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Samenwerkingsverband PO Duin-en
Bollenstreek
Bonnikeplein 24
2201 XA NOORDWIJK ZH

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21680
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3207-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
PO Westelijke Mijnstreek
Postbus 359
6160 AJ GELEEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3208-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3209-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW3209-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Vereniging Samenwerkingsverb. Passend Primair O.w.
Dordrecht
Laan der Verenigde Naties 325
3318 LA DORDRECHT

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3212-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Zeeluwe
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Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Pagina 1 van 4
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2515 XP Den Haag
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3213-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Samenwerkingsverband PO Rijn & Gelderse Vallei
Copernicuslaan 30
6716 BM EDE GLD

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21689
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3214-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Kind op 1
Deestraat 3
4458 AJ 'S-HEER ARENDSKERKE

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21694
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Rijnstraat 50
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Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3219-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Samenwerkingsverband 'Unita'
Noordereinde 54 c
1243 JJ 'S-GRAVELAND

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21695

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3220-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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Ons kenmerk
VW3220-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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VW3220-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Samenwerkingsverband PO Weert-Nederweert
Postbus 263
6000 AG WEERT

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21696

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3221-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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Ons kenmerk
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW3221-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01
Postbus 8061
9702 KB GRONINGEN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21697
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3222-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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21699
Stichting Samenwerkingsverband passend Onderwijs
Rijnstreek
Postbus 2032
2400 CA ALPHEN AAN DEN RIJN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21699

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3223-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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Ons kenmerk
VW3223-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW3223-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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21700
Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
PO Friesland
Fonteinland 11
8913 CZ LEEUWARDEN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21700

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3224-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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Ons kenmerk
VW3224-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW3224-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Samenwerkingsverband PO Veld Vaart & Vecht
Postbus 277
7770 AG HARDENBERG

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21704

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3227-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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Ons kenmerk
VW3227-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW3227-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Samenwerkingsverband PO Veld Vaart & Vecht

21704

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

21704



21712
Stichting 's Heeren Loo Zorggroep
Postbus 647
3800 AP AMERSFOORT

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 21712

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3229-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW3229-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver voor Christ. Basisonderw. Laat de kinderen tot Mij
komen
Verlengde Kerkweg 23
2985 AZ RIDDERKERK

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3236-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW3236-2022/1

Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting voor Interconfess. (rk/pc) en Katholiek
Onderwijs
Burgemeester Van Lierplein 71
3134 ZB VLAARDINGEN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3237-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW3237-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. Verstrekken Onderwijs op Gereformeerde
Grondslag Lisse
Schoolstraat 11 A
2161 HB LISSE

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 22765
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3238-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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Ons kenmerk
VW3238-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW3238-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Varietas
Bosanemoon 30
7422 NW DEVENTER

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 23128
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3239-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Vereniging voor Prot. Chr. Onderw. Rhenen
Ericalaan 30
3911 XN RHENEN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 23337
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3241-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Rijnstraat 50
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Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3242-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. tot het verstr. van b.o. op ref. grondsl. te
Oosterland
Lange Dreef 8
4307 AD OOSTERLAND

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 23545
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Rijnstraat 50
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór



Pagina 2 van 4

Ons kenmerk
VW3243-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Vereniging 'een School met de Bijbel'
Postbus 9
3958 ZT AMERONGEN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 23674

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3244-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. Verstr. Kleuter/Bo op GGs te Nunspeet
Wagenweg 4
8071 XD NUNSPEET

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 23883
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3245-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver t Stg Insth Sch op Geref Grondsl
Postbus 66
8090 AB WEZEP

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 23948
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3246-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier
Postbus 3043
6093 ZG HEYTHUYSEN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 23961

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3247-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3248-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stg. St. Martinus v. Onderwijs op Katholieke Grondslag
Prinses Beatrixstraat 2
5911 BM VENLO

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 24207

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3250-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. Basisond. op Reform. Grondsl. te Kootwijkerbroek
Schoonbeekhof 53
3774 DA KOOTWIJKERBROEK

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3251-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. Chr. Nat. Schoolonderwijs te Nunspeet
Postbus 172
8070 AD NUNSPEET

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 24533
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3252-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3253-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór



Pagina 2 van 4

Ons kenmerk
VW3254-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3256-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Amersfoortse Schoolvereniging
Johan van Oldenbarneveltlaan 23
3818 HA AMERSFOORT

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 25156
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3257-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Datum 02 maart 2023
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW3258-2022/1

Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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25351
Stichting Keender
Postbus 35
7480 AA HAAKSBERGEN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 25351

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3259-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Katholiek Montessori Onderwijs Bussum
J.J.H. Verhulstlaan 13
1401 CS BUSSUM

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3260-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW3260-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Vereniging voor Basisonderwijs Gereform. Grondslag te
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Postbus 34
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Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3261-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3262-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3267-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Best Onderwijs
Postbus 275
5680 AG BEST

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 26977
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3271-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Christ. B.s. Lochem Laren
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Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3272-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. voor basisonderwijs op Gereformeerde grondslag
Speuld
Garderenseweg 205
3852 NH ERMELO

Datum 02 maart 2023
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2515 XP Den Haag
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3273-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van



Pagina 3 van 4

Ons kenmerk
VW3273-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW3273-2022/1

Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Brigantijn
Jan Tinbergenstraat 101
7559 SP HENGELO OV

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 27910

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3276-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Katholiek Onderwijs De Streek
Dam 20 A
1613 AL GROOTEBROEK

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 28563
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3278-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór



Pagina 2 van 4

Ons kenmerk
VW3278-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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VW3278-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW3278-2022/1

Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Stichting Katholiek Onderwijs De Streek

28563

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

28563



28601
Stichting Morgenwijzer
Postbus 290
2400 AG ALPHEN AAN DEN RIJN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 28601

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3279-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Openluchtscholen voor het Gezonde kind
Cliostraat 40
1077 KJ AMSTERDAM

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 28614
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3280-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting voor Katholiek Onderwijs Aalsmeer
Postbus 185
7620 AD BORNE

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Ons kenmerk
VW3281-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Vereniging Stichting Instandhouding School met de
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2515 XP Den Haag
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3283-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór



Pagina 2 van 4

Ons kenmerk
VW3283-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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29473
Ver. Verstr. v. BO op R.G.s. te Kruiningen
Marconistraat 16
4416 DE KRUININGEN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 29473
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3286-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. Scholen der Evangelische Broedergemeente
Postbus 556
3700 AN ZEIST

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 29577
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3287-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Conexus
Panovenlaan 1
6525 DZ NIJMEGEN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 29810
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3289-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW3289-2022/1

Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Krabbendijke
Postbus 17
4413 ZG KRABBENDIJKE

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3290-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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2515 XP Den Haag
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3292-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3293-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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3951 VL MAARN
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Bevoegd gezag nummer 30015
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Ons kenmerk
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW3294-2022/1

Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Mimosaplein 1
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Sticht. Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag
Hasselterdijk 33
8043 PD ZWOLLE

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 30117

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3298-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Ons kenmerk
VW3299-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3300-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Vereniging voor Chr. Onderwijs op Reformatorische
Grondslag in de Hoeksche Waard
Laningpad 3
3262 JS OUD-BEIJERLAND

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 30133

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3301-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting tot het verstrekken Onderwijs Gereform.
Grondslag
Clasinastraat 3
4341 ER ARNEMUIDEN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3302-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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De Vlinder Speciaal Onderwijs cluster 4
Poststraat 1
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Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3306-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW3306-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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30235
Stichting Prot.-Chr. Onderwijs Boxmeer
Frans Halsstraat 29
5831 CA BOXMEER

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 30235
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3308-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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Ons kenmerk
VW3308-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW3308-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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30240
Stichting QliQ Primair Onderwijs
Nieuwveld 61
5702 HW HELMOND

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 30240
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3309-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór



Pagina 2 van 4

Ons kenmerk
VW3309-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van



Pagina 3 van 4

Ons kenmerk
VW3309-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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30263
Stichting tot het verstrekken onderw. op Gereform.
grondslag
Postbus 120
4310 AC BRUINISSE

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 30263
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3311-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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Ons kenmerk
VW3311-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Stichting De Buitenveldertse Montessorischool

30320

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

30320



30330
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Ons kenmerk
VW3317-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Katholiek Onderwijs Zeewolde
Gedempte Gracht 25
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2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3319-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW3319-2022/1

Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Zozijn Daniël de Brouwerschool
Lathmerweg 4
7384 AN WILP GLD

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 30605
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3321-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Hervormde Scholen te Voorthuizen
Van den Berglaan 12
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Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3322-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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30700
Ver. voor Chr. Primair Onderw. op Reform. Gr.
Doetinchem eo
Grevengoedlaan 109
7009 DZ DOETINCHEM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 30700

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3323-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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Ons kenmerk
VW3323-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stg. Alg. Bijzonder Onderwijs in Heemstede
Van der Waalslaan 33
2105 TC HEEMSTEDE

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 30701

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3324-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW3324-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Hindoe Onderwijs Nederland
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Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3325-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW3325-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting voor Basisonderwijs Algem. Grondslag
Middelburg
Zuidsingel 17
4331 RR MIDDELBURG

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 30715

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3326-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stg. Islamitische Educatie Zuid-Oost Nederland
Postbus 1890
5602 CB EINDHOVEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 30725
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3328-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond
(SIPOR)
Paradijsplein 1
3034 SL ROTTERDAM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3329-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Samenwerkingsschool
Drs. F. Bijlweg 8 A
1784 MC DEN HELDER

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 30742
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3330-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting J.C. Pleysierschool
Dr. van Welylaan 4
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Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 30815
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3333-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stg. Algemeen Basisonderwijs Rijnwaarden
Postbus 35
6916 ZG TOLKAMER

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 30824
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3335-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. v. Montessori-Onderwijs Westland
Madeweg 34 A
2681 PM MONSTER

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 30835
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3336-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stg. Montessori-/Tradit. B.O. Doesburg/Ellecom
Forsythiastraat 1
6982 BA DOESBURG

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3337-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stg. v. Chr. Bas.onderw. op Ref. Grondslag voor Katwijk
eo
Louise de Colignylaan 1
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Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3338-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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Ons kenmerk
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Eduvier Onderwijsgroep
Postbus 2344
8203 AH LELYSTAD
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3339-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3340-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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30889
Ver. Protestants-Christelijk Basisonderwijs te Beesd
Postbus 6
4153 ZG BEESD

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 30889

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3341-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Ver. Protestants-Christelijk Basisonderwijs te Beesd

30889

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

30889



30967
Vereniging een School met de Bijbel
Postbus 66
8090 AB WEZEP
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Ons kenmerk
VW3344-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3345-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3346-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3347-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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3077 NK ROTTERDAM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 31075
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3351-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stg. O.w. op Islam. grondsl.in Midden&Oost-Nederland
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Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3352-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW3352-2022/1

Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stg. Verstr. Christ. Onderwijs op Gereformeerde
Grondslag
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Rijnstraat 50
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Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3353-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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31080
Stichting Islamitisch College
Postbus 799
3100 AT SCHIEDAM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 31080
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3354-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Islamitische Scholen Rijn en Gouwe
Postbus 80
3360 AB SLIEDRECHT

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3360-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Delftse Vereniging voor Montessori-Onderwijs
Jacoba van Beierenlaan 166
2613 JK DELFT

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 31162

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3366-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW3366-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. Verstrekken Basisonderw. op Gereformeerde
Grondslag
Postbus 58
3925 ZH SCHERPENZEEL GLD

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3367-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Ver. Verstrekken Basisonderw. op Gereformeerde Grondslag

31189

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

31189



31204
Vereniging v. C.N. Schoolond. te Lunteren
Postbus 137
6740 AC LUNTEREN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 31204

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3368-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3371-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3373-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Postbus 29
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Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3375-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. verstr. onderwijs op Geref. grondslag te Leerdam
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Ons kenmerk
VW3376-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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'Stichting SKOzoK', Samen Koersen op zichtbare ok
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Ons kenmerk
VW3377-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór



Pagina 2 van 4

Ons kenmerk
VW3377-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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31552
Vereniging De Gooische School
Oud Blaricummerweg 21 A
1251 GV LAREN NH

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 31552
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3378-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stg. Penta, St. RK, Prot. Chr. & Interconfessioneel
Onderwij
Maelsonstraat 28 d
1624 NP HOORN NH

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 31657
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2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3379-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW3379-2022/1

Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. tot het verstr. Onderwijs op Ger. grondslag te
Borssele
Cleeuwendamme 1
4454 BX BORSSELE

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 31890
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3380-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Rijnstraat 50
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3381-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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32073
Stichting Christelijke Kindcentra Drenthe
Groningerstraat 96
9402 LL ASSEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 32073

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3383-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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32099
Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern,
Haarzuilens
Savannahweg 50
3542 AW UTRECHT

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 32099

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3384-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens

32099

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

32099



32177
Stichting Kiem Onderwijs
Postbus 15
5400 AA UDEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 32177
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3385-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. Stg. Schol. met de Bijb. te Giessen-Nieuwkerk e.o.
Johan de Kreijstraat 2
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Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 32202

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3386-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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VW3386-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3387-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3388-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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32515
Ver. tot Instandh. en Best. vd Joris de Witteschool
Jan Wolkerslaan 16
2343 BK OEGSTGEEST

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 32515

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3389-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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VW3389-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW3389-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting GOO Onderwijs en Opvang
Postbus 157
5420 AD GEMERT

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 32580
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3390-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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VW3390-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW3390-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Karakter, V. Scholen md Bijbel Alblasserwaard
Korenbloemplaats 4
2971 BH BLESKENSGRAAF CA

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 32631
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3391-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Christelijke Schoolvereniging 'Obadja'
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3417 ZG MONTFOORT

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 32813

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3392-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3393-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3394-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Vereniging voor Christ. Nat. Bas.onderw.
Kloosterdijk 73
7693 PN SIBCULO

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 33853
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3398-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór



Pagina 2 van 4

Ons kenmerk
VW3398-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Hallsche Schoolvereniging
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Ons kenmerk
VW3400-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Hallsche Schoolvereniging

33957

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

33957



34139
Ver. tot Stg. & Inst.houd. van Sch. md Bijbel E'veen en
H'su
Schoolstraat 9
6744 WS EDERVEEN

Datum 01 maart 2023
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Ons kenmerk
VW3401-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Vereniging voor Buitengewoon Speciaal Onderwijs
School Vereniging Gooiland
Meentweg 44
1405 JB BUSSUM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 34230

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3402-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Reformatorisch basisonderwijs Elspeet
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Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 34646
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3404-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Datum 01 maart 2023
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2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3405-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW3405-2022/1

Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Sticht. Verstr. Basisonderwijs op Gereformeerde
Grondslag
Woudestein 31
2804 GL GOUDA

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 34919
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3406-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting School met de Bijbel
Saenredamstraat 4
2525 TN 'S-GRAVENHAGE
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Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3407-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Christelijk Instituut 'Groen van Prinsterer'
Dalweg 11
1217 HX HILVERSUM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3408-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Het Drie 21
3888 KD UDDEL

Datum 01 maart 2023
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3409-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3410-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Stg Scholen voor Christelijk Basisonderwijs Zeist e.o.

35466

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

35466



35504
Leeuwarder Schoolvereniging
Postbus 4079
8901 EB LEEUWARDEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 35504

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3411-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Leeuwarder Schoolvereniging

35504

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

35504



36063
De ver. tot st. & instandh. v. Scholen m.d. Bijbel
Ommerk. e
Ommerkanaal Oost 30
7731 TT OMMEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 36063

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3413-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór



Pagina 2 van 4

Ons kenmerk
VW3414-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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36349
Ver. Prot. Christ. Onderwijs Wilhelminascholen
Doetinchem
Verdilaan 14 A
7002 LN DOETINCHEM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 36349

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3415-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Algemeen Basisonderw. Comenius
Postbus 6032
1780 KA DEN HELDER

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 36440
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3416-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van



Pagina 3 van 4

Ons kenmerk
VW3416-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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36479
Ver. tot Stg. en Instandh. van Chr. Nation. Scholen te
Gouda
Postbus 2090
2800 BE GOUDA

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 36479
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3417-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Vereniging voor Voorbereidend Onderwijs
Rapenburg 129 -131
2311 GM LEIDEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 36739
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3418-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. tot Stg. & Inst.houding ener Christel School te
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8090 AB WEZEP
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Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3419-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3420-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3421-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW3421-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3423-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3425-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van



Pagina 3 van 4

Ons kenmerk
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Sticht. Christel. Basisonderw. te Helmond
Koekoekstraat 1
5702 PM HELMOND

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3426-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW3426-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3427-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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VW3427-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Lijn 83 primair onderwijs
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Datum 01 maart 2023
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2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3428-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van



Pagina 3 van 4

Ons kenmerk
VW3429-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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38001
Samenwerkingsstichting Kans & Kleur
Stationsplein 1
6602 BN WIJCHEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 38001

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3431-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór



Pagina 2 van 4

Ons kenmerk
VW3431-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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38169
Stichting Neutraal Onderwijs Wilhelmina
Bachlaan 9
5707 RM HELMOND

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 38169
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3432-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW3432-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Herman Broerenstichting
Clara van Sparwoudestraat 1
2612 SP DELFT

Datum 01 maart 2023
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2515 XP Den Haag
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3433-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Belang. 'Schol. Bijb.' Achterberg, Gem.
Rhenen
Ruiterpad 83
3911 SK RHENEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 38222

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3434-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Sticht. schoolbestuur Laetare Schoolbestuur voor
R.K.O.
Schoolstraat 2
7035 AR KILDER

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3435-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. Stg./school met de Bijbel te Oud-Alblas
Westeinde 4
2969 BK OUD-ALBLAS

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 38351
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3436-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW3436-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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38650
Ver. Stg. Instandh. van Schol. met de Bijb.te Hark. e.o.
Margrietlaan 26
6732 AX HARSKAMP

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 38650
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3437-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór



Pagina 2 van 4

Ons kenmerk
VW3437-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW3437-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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38819
De Ver. Stg. en Instandhouding Christ. Scholen te
Doornspijk
Drostenweg 11 A
8085 TC DOORNSPIJK

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 38819
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3438-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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Ons kenmerk
VW3438-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW3438-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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38910
Vereniging tot het Verstrekken van Onderw. op Ger.
Grondslag
Postbus 302
3340 AH HENDRIK-IDO-AMBACHT

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 38910
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3439-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3440-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Nutsscholen Geldrop
Postbus 24
5660 AA GELDROP

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3441-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Onderwijs Kruisland
Molenweg 9 a
4756 TE KRUISLAND

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 39534
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3442-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Datum 01 maart 2023
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Rijnstraat 50
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3444-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting onderwijsgemeenschap 'De Hoeve'
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2515 XP Den Haag
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3445-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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40020
Stg. Onderwijsgr. Amstelland, stg. voor RK/PC
basisonderwijs
Kalkbranderij 2
1185 ZX AMSTELVEEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40020

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3447-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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Ons kenmerk
VW3447-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW3447-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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40077
Stichting Noor
Johan Huizingalaan 112
1065 JE AMSTERDAM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40077
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3450-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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Ons kenmerk
VW3450-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van



Pagina 3 van 4

Ons kenmerk
VW3450-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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40114
Stg. Prisma, stg. prot. chr. & oecumen. onderwijs in
Almere
Postbus 10149
1301 AC ALMERE

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40114

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3452-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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Ons kenmerk
VW3452-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW3452-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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40144
Stichting Montessorischool Montijn
Postbus 144
6640 AC BEUNINGEN GLD

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40144

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3456-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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VW3456-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW3456-2022/1

Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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40189
Verenig. Schol. der Evangel. Broedergemeenten in
Amsterdam
Kortvoort 61 C
1104 NA AMSTERDAM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40189
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3459-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Montessorischool Veenendaal
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3900 AW VEENENDAAL

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3462-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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40257
Stichting Atlant Basisonderwijs
Postbus 393
1970 AJ IJMUIDEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40257

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3466-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs te
Rotterdam eo
Postbus 50529
3007 JA ROTTERDAM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40269
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3467-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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40272
Islam. Stg. Ned. Ond. en Opv.- ISNO, Yunus Emre Den
Haag
Mandelaplein 2
2572 HT 'S-GRAVENHAGE

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40272
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3468-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Delta Onderwijs
Postbus 4318
4900 CH OOSTERHOUT NB

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40278

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3469-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Jenapl. Basisschool Vlinderbos
Postbus 12
3648 ZG WILNIS

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Ons kenmerk
VW3470-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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40284
Stichting Basisschool Icarus Heemstede
Kerklaan 90
2101 HS HEEMSTEDE

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
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Ons kenmerk
VW3471-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3473-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3475-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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40307
Stichting IBPL
Postbus 95
6400 AB HEERLEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40307

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3477-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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Ons kenmerk
VW3477-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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40327
Ver. Onderw. op Gereformeerde Grondslag te
Ridderkerk
Watermolen 58
2986 ET RIDDERKERK

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40327

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3481-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW3481-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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40329
Vereniging Ibogo
Postbus 206
3240 AE MIDDELHARNIS

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40329

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3482-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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De Vlissingse Schoolvereniging
Govert Flincklaan 1
4383 WB VLISSINGEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40340

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3486-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Postbus 210
9200 AE DRACHTEN
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2515 XP Den Haag
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3487-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3489-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Stichting Montessori Onderwijs Houten

40350

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

40350



40355
SAB Montessoriond. Haaksbergen
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7481 BC HAAKSBERGEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3490-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stg. Alg. Bijzonder Onderwijs Hoorn
Postbus 429
1620 AK HOORN NH

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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2515 XP Den Haag
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3493-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Unicoz onderwijsgroep
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Ons kenmerk
VW3496-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3499-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3501-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3502-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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40470
Stichting Rijdende School
Postbus 188
4190 CD GELDERMALSEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40470

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3503-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW3503-2022/1

Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Stichting Rijdende School

40470

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

40470



40508
Stichting Prohles
Abeelplein 40
2225 NH KATWIJK ZH

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3505-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3507-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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40535
Verenig. School met de Bijbel te Stolwijk
Bilwijkerweg 6 a
2821 SB STOLWIJK

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40535

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3509-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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40540
Protestants-Christelijke Schoolvereniging Voorschoten
Postbus 122
2250 AC VOORSCHOTEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40540
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3510-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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40557
De Eenbes, Stichting Kathol., Prot.-Chr./Interc. Pr.
Onderw.
Postbus 151
5660 AD GELDROP

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40557
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3512-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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40558
Stichting Montessorischool Enkhuizen
Postbus 79
1760 AB ANNA PAULOWNA

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40558

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3513-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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VW3513-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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40581
Stichting Wijzer aan de Amstel
Postbus 84
1420 AB UITHOORN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40581
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3515-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van



Pagina 3 van 4

Ons kenmerk
VW3515-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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40631
Stichting De Onderwijsspecialisten
Postbus 821
6800 AV ARNHEM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40631

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3523-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Rijnstraat 50
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Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3524-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3525-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. Prot.-Chr. Basisonderw. te Hollandscheveld
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Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40655

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3527-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Aves
Postbus 33
8300 AA EMMELOORD

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3528-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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40672
Stg. Initia, Kath.Prim.Onderw. voor Dongen en
omgeving
Postbus 184
5100 AD DONGEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3529-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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40706
Stichting Talentis voor Kath., PC en Algemeen Bijzonder
primair Onderwijs
Marktveld 28
5261 EB VUGHT

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40706

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3537-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Stichting Talentis voor Kath., PC en Algemeen Bijzonder primair Onderwijs

40706

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

40706



40712
Stichting Tabijn
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1960 AG HEEMSKERK
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Ons kenmerk
VW3538-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3539-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Vereniging Suringar
Ridder van Heerstraat 10
6227 RS MAASTRICHT

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40717

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3541-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stg. Interconf. (PC/RK) B.ond. Naarden
van Limburg Stirumlaan 105
1411 BN NAARDEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40720
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3542-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Vooruitstrevend Alg. Hindoe Onderwijs Nederl.
Mackaystraat 6
2571 AR 'S-GRAVENHAGE

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40740
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3545-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3546-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3547-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3548-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3551-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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40788
Stichting ARLANTA
Postbus 2
9100 AA DOKKUM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40788

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3556-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3557-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3558-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Elevantio
Markt 1
4571 BG AXEL

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40803

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3560-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór



Pagina 2 van 4

Ons kenmerk
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40804
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3561-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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40812
Delta, stg. voor Katholiek en Prot.-Christ. prim.
onderwijs
Postbus 2044
6802 CA ARNHEM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40812
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3563-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Delta, stg. voor Katholiek en Prot.-Christ. prim. onderwijs

40812

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

40812



40814
STG. PRIMAIR ONDERWIJS CONDOR, stg.
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Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3564-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3566-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3570-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Rijnstraat 50
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3572-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3573-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3578-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3580-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3584-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3585-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW3588-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Ver. Stg. en Instandhouding Scholen met de Bijbel Wekerom

40887

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

40887


