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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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40903
Stichting Katholiek Onderwijs Losser en Overdinkel
Postbus 46
7580 AA LOSSER

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40903

Pagina 1 van 4

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

Ons kenmerk
VW3592-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 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
VW3592-2022/1

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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40928
Laurentius Stichting voor Kathol. Primair Onderwijs
Postbus 649
2600 AP DELFT

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40928
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3594-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal 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
VW3594-2022/1

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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Vivente, Stichting voor Christel. Prim. Onderwijs
Postbus 40220
8004 DE ZWOLLE

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40934
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3597-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

Toegang via eHerkenning
De toegang 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
VW3597-2022/1

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

Ons kenmerk
VW3598-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het 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
VW3598-2022/1

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
VW3599-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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. kathol. bijz. onderw.
Oisterwijk/Moergestel(St.BOOM)
Postbus 220
5060 AE OISTERWIJK

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40947
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3601-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal 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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Stichting Kath. Onderw. Flevoland-Veluwe
Postbus 608
8200 AP LELYSTAD

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
VW3602-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het 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
VW3602-2022/1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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40959
Primas-Scholengroep
Tramstraat 31
4371 BW KOUDEKERKE

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
VW3604-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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. Depart. Oldenzaal eo der Maatsch. tot Nut van 't
Algem.
Hengelosestraat 31
7572 BM OLDENZAAL

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40964
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3605-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Sophia Scholen, Stichting voor KPC&AB b.o.
Duin&Bollenstreek
Postbus 98
2215 ZH VOORHOUT

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40967
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3606-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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. Samenwerkende Basisscholen Alkemade
Watergang 1 b
2377 BT OUDE WETERING

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40969
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3607-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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40971
Stichting Tangent, Palet van Basissch.
J. Asselbergsweg 80
5026 RR TILBURG

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40971
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3608-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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VW3608-2022/1

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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40974
Stichting Primair Onderwijs WIJ de Venen
Henry Dunantweg 30
2402 NR ALPHEN AAN DEN RIJN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40974
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3609-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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40980
Stichting v. Alg. Bijz. Basis Onderwijs
Rijtuigweg 12
4611 EL BERGEN OP ZOOM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40980

Pagina 1 van 4

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

Ons kenmerk
VW3611-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 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
VW3611-2022/1

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
VW3611-2022/1

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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40982
Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen,Oirschot&
Spoordonk
Postbus 55
5688 ZH OIRSCHOT

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40982

Pagina 1 van 4

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

Ons kenmerk
VW3612-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 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
VW3612-2022/1

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
VW3612-2022/1

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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TRIADE stichting voor Kathol. primair onderwijs
Postbus 89
6160 AB GELEEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40987

Pagina 1 van 4

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

Ons kenmerk
VW3613-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 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
VW3613-2022/1

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
VW3613-2022/1

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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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
VW3616-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

Toegang via eHerkenning
De toegang 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
VW3616-2022/1

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
VW3617-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3618-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg
Postbus 98
2215 ZH VOORHOUT

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41008
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3619-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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. Scholengroep GelderVeste, voor christelijk
basisonderw.
Decanijeweg 3
7251 BP VORDEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41011
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3621-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Confessioneel Primair Onderwijs Waterland
Postbus 42
1440 AA PURMEREND

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41012
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3622-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Algem. Toegankel. Onderwijs 3-Stromenland
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6681 NP BEMMEL

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41013
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3623-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3624-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Amsterdamse Stichting voor Katholiek, P.-c. en
Interconfessioneel onderwijs
Postbus 87591
1080 JN AMSTERDAM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41023

Pagina 1 van 4

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

Ons kenmerk
VW3626-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 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
VW3626-2022/1

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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Ver. voor Prot. Christ. B.O. in de gemeente Dantumadiel
Postbus 203
9100 AE DOKKUM

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
VW3627-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3628-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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FIERS
van Pallandtlaan 7
7742 WJ COEVORDEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41052

Pagina 1 van 4

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

Ons kenmerk
VW3629-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het 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
VW3629-2022/1

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
VW3629-2022/1

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 Groningse Schoolvereniging
Sweelincklaan 4
9722 JV GRONINGEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41053

Pagina 1 van 4

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

Ons kenmerk
VW3630-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 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
VW3630-2022/1

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
VW3630-2022/1

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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Montessori Stichting Vreugd en Rust
Cicerostrook 1
2493 ZL 'S-GRAVENHAGE

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41081
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3635-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal 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
VW3635-2022/1

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 R.K. Onderwijs Bommelerwaard
Koningskampen 11 b
5321 JK HEDEL

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41090

Pagina 1 van 4

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

Ons kenmerk
VW3636-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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VW3636-2022/1

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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Iris, Stichting voor Christelijk Onderwijs
Postbus 1014
8260 BA KAMPEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41125
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3638-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Christelijke Scholengroep De Waard
Maseratilaan 14
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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
VW3639-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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41138
Stg. vr Pr. Chr. Prim. Onderw. 'Vechtstreek en Venen'
Postbus 7
3620 AA BREUKELEN UT

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41138
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3641-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal 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
VW3641-2022/1

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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41148
Stichting Kath. Onderw.bel. Rivierenland
Burgemeester Schullstraat 2
4001 VV TIEL

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41148
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3644-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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VW3644-2022/1

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
VW3644-2022/1

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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41154
Stg. Chr. Prim. Onderwijs voor Veenendaal en omgeving
Landjuweel 16 -5
3905 PG VEENENDAAL

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41154
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3647-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3652-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Dordtse Schoolvereniging voor Basisonderw. op Alg.
Grondslag
Postbus 80
3360 AB SLIEDRECHT
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2515 XP Den Haag
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3654-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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41191
Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs
Sokkerwei 2
1901 KZ CASTRICUM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41191

Pagina 1 van 4

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

Ons kenmerk
VW3655-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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41194
Stg. voor Protestants Christ. Prim. Onderw. De Vier
Windstr.
Nieuwe Gouwe W.Z. 1
2802 AN GOUDA

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41194

Pagina 1 van 4

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

Ons kenmerk
VW3656-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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41196
Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs in Zuidwest
Drenthe
Leonard Springerlaan 39
7941 GX MEPPEL

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41196
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3658-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3659-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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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Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het 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
VW3667-2022/1

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
VW3668-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3669-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3670-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3671-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal 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
VW3672-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal 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
VW3672-2022/1

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
VW3672-2022/1

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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Ons kenmerk
VW3673-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3674-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>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
VW3674-2022/1

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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41256
Stichting Interregionaal Onderw. Zaanstd
Postbus 9920
1006 AP AMSTERDAM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41256

Pagina 1 van 4

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

Ons kenmerk
VW3676-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 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
VW3676-2022/1

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



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW3676-2022/1

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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41261
Ver. voor Chr. Prim. Onderwijs Noord-Groningen
Postbus 74
9950 AB WINSUM GN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41261

Pagina 1 van 4

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

Ons kenmerk
VW3677-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

Toegang via eHerkenning
De toegang 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
VW3677-2022/1

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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41270
Stichting PCO Accrete
Kanaalweg 4
8356 VS BLOKZIJL

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41270
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3678-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Orthopedagogisch Instituut Deventer en
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Koningin Wilhelminalaan 9
7415 KP DEVENTER

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41274
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3681-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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. Pr. Chr. Basisonderw. Wilnis
Stationsweg 7
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Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3682-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3683-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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41286
Stg. Prot. Chr. Prim. Onderw. Groene Hart
Postbus 80
3360 AB SLIEDRECHT

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41286
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3685-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Protest. Christelijk Basis- onderwijs 'Ichthus'
Postbus 1048
1270 BA HUIZEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41293
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Rijnstraat 50
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3687-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 92
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Ons kenmerk
VW3689-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3694-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3695-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang 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
VW3695-2022/1

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
VW3697-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>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
VW3697-2022/1

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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Ons kenmerk
VW3699-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3700-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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41340
Stichting Groeisaam Primair Onderwijs
Van Heemstraweg 53
6651 KH DRUTEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41340

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3701-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 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
VW3701-2022/1

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.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Stichting Groeisaam Primair Onderwijs

41340

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

41340



41343
Ver. voor Prot. Christelijk Christelijk Onderw. Hasselt
Prinses Marijkestraat 1
8061 JM HASSELT

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41343
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3702-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal 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
VW3702-2022/1

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 Proo Noord-Veluwe
Elspeterweg 22 A
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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
VW3704-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Openbare Basisscholen Helmond
Panovenweg 1 -7
5708 HR HELMOND

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41349
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3706-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Scholengroep Perspectief
Loodzetter 7
9502 EW STADSKANAAL

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Ons kenmerk
VW3708-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Maresingel 19
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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. Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek
Bonnikeplein 24
2201 XA NOORDWIJK ZH

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41362
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3711-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal 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
VW3711-2022/1

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
VW3711-2022/1

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 Allente onderwijs
Bogert 2
1721 PH BROEK OP LANGEDIJK

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
VW3712-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal 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
VW3712-2022/1

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 IJsselgraaf
Keppelseweg 56
6999 AR HUMMELO

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
VW3714-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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MosaLira Stichting voor leren, onderwijs en opvoeding
Withuisveld 22
6226 NV MAASTRICHT

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41373
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3715-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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IJmare Openbaar Basisonderwijs IJmond
Zeilmakerstraat 62
1991 JC VELSERBROEK

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Ons kenmerk
VW3716-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
Amersfoortsestraatweg 180 c
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Datum 01 maart 2023
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Ons kenmerk
VW3717-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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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eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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. Openbaar Prim. Onderwijs Zoetermeer
Blauw-roodlaan 156
2718 SK ZOETERMEER

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41390

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3723-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 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
VW3723-2022/1

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



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW3723-2022/1

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

Stg. Openbaar Prim. Onderwijs Zoetermeer

41390

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

41390



41396
LOGOS Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs
Meent 24
4141 AC LEERDAM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41396
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3725-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal 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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Stichting AKKOORD! primair openbaar
Postbus 680
5900 AR VENLO

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
VW3727-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Openb. Primair Onderw. Utrecht
Postbus 9315
3506 GH UTRECHT

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41400

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3728-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3729-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3731-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Noordoost
Achterhoek
Postbus 16
7270 AA BORCULO

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41413
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3732-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang 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
VW3732-2022/1

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 RENN4
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Ons kenmerk
VW3733-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3734-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 PCBO Leeuwarden en omstreken
Postbus 1090
8900 CB LEEUWARDEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41419
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3735-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal 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
VW3735-2022/1

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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ALLURE, Stichting openbaar primair onderwijs
Kerkstraat 79 A
1687 AM WOGNUM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41421
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3736-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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VW3736-2022/1

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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41424
Stg. Chr. Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard
Postbus 167
4000 AD TIEL

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41424
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3737-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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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41438
Stg. Reg. Openb. Basisonderw. Surplus
Postbus 333
1740 AH SCHAGEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41438

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3742-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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41439
Vereniging voor protestants-christelijk primair
onderwijs TriVia
Postbus 80
3360 AB SLIEDRECHT

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41439
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3743-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Librijn openbaar onderwijs
Postbus 121
2600 AC DELFT

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
VW3745-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang 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
VW3745-2022/1

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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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3747-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3749-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het 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
VW3749-2022/1

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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41448
Stichting Levvel PI-scholen
Postbus 303
1115 ZG DUIVENDRECHT

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41448

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3750-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal 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
VW3750-2022/1

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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41450
Stichting J.H. Donnerschool
Postbus 492
3770 AL BARNEVELD

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41450
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3752-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal 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
VW3752-2022/1

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. Prot. Christ. Primair en interconf. P.O. regio
Westland
Zuidweg 87
2671 MP NAALDWIJK

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41454
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3753-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang 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
VW3753-2022/1

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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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3754-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3755-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het 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
VW3755-2022/1

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
VW3756-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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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Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Basisonderwijs West-Brabant
Gastelseweg 142
4705 RB ROOSENDAAL

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41471

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3761-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het 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
VW3761-2022/1

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
VW3762-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3763-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
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Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3765-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3766-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het 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
VW3766-2022/1

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.
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Spectrum Stichting voor Protest. Christ. Onderw.
Leeuwenhoekweg 18 a
2661 CZ BERGSCHENHOEK

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41487
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3768-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal 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
VW3768-2022/1

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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Scholengroep Holland, Stichting voor openbaar primair
onderwijs
1e Tochtweg 11 c
2913 LN NIEUWERKERK AD IJSSEL

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41488
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3769-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het 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
VW3769-2022/1

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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De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland
Postbus 45
8100 AA RAALTE

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41491
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3772-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 ROOBOL
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Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41492
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3773-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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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Ons kenmerk
VW3774-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Winterswijk
Postbus 257
7100 AG WINTERSWIJK

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41494

Pagina 1 van 4
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Ons kenmerk
VW3775-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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VW3776-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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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SOPOGO
Prins Bernhardlaan 151
3241 TA MIDDELHARNIS

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41502

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3778-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 INNOVO - Onderwijs op Maat
Postbus 2602
6401 DC HEERLEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41506
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3779-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang 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
VW3779-2022/1

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 Meerkring Primair Onderwijs Amersfoort
Amsterdamseweg 41
3812 RP AMERSFOORT

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41514
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3782-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Hilversumse Montessori Scholen
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1215 KN HILVERSUM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41515
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3783-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3784-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3785-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 L.O. aan Varende Kind. (LOVK)
Papeterspad 5
3311 WT DORDRECHT

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41519

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3786-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal 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
VW3786-2022/1

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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41522
Stichting Openbaar Prim. Onderw. Almelo
Sluiskade Zuidzijde 187
7607 XT ALMELO

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41522
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3787-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het 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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Ons kenmerk
VW3787-2022/1

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 Klasse
Middenmolenlaan 68 a
2807 EC GOUDA

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41527
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3789-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Fluenta Stichting voor Protestants-Christelijk Onderwijs
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3790-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Wonderwijs, swb oko in Overbet.&Lingewaard
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Ons kenmerk
VW3792-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Onderwijsgroep Punt Speciaal
Grote Loef 1
6581 JE MALDEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Ons kenmerk
VW3793-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3794-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3795-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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41535
Stichting Wijzer in Onderwijs
Burgemeester Van Lierplein 77
3134 ZB VLAARDINGEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41535

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3796-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 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
VW3796-2022/1

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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41538
Stichting BasisBuren, openb./alg. primair onderwijs
De Wetering 3
4021 VZ MAURIK

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41538
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3798-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal 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
VW3798-2022/1

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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41543
Stichting Samenwerkingsverband Plein 013
Postbus 1372
5004 BJ TILBURG

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41543
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3799-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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41544
Stichting Auro voor Openbaar Primair Onderwijs
Postbus 1108
3640 BC MIJDRECHT

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41544

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3800-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 BLICK op onderwijs
Postbus 776
2900 AT CAPELLE AAN DEN IJSSEL

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
VW3801-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Montessorischool Kralingen (MSK)
Vredehofweg 21
3062 EK ROTTERDAM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3802-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3803-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3804-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang 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
VW3804-2022/1

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
VW3807-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3808-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning 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 Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier

41558

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

41558



41560
Stg. openb. primair onderwijs Papendrecht-Sliedrecht
Erasmusplein 2 a
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Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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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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41561
Stichting Fluvium Openbaar Onderwijs
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Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Ons kenmerk
VW3810-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
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Ons kenmerk
VW3811-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning 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

Katholieke Stichting voor Basisonderwijs Silvolde

41563

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

41563



41565
Stichting Consent
Postbus 40042
7504 RA ENSCHEDE

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41565

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3812-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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41566
Stichting Archipel Onderwijs
Postbus 4091
7200 BB ZUTPHEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41566

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3813-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>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
VW3813-2022/1

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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41567
Stichting Primo Schiedam
Burgemeester Van Lierplein 77
3134 ZB VLAARDINGEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41567
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3814-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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41570
Stichting Onderwijsgroep EduMare
Gemeenlandsedijk Noord 26 a
3216 AG ABBENBROEK

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41570
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3816-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Quadraten
Postbus 10
9860 AA GROOTEGAST

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41571
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3817-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3818-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3819-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Marenland
Professor Cleveringaplein 3
9901 AZ APPINGEDAM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41574
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3820-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang 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
VW3820-2022/1

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. Openbaar Basisonderw. Westelijke Tuinsteden
Louis Bouwmeesterstraat 14 -1e
1065 KW AMSTERDAM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3821-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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AmstelWijs, stichting voor openbaar primair onderw.
Kalkbranderij 2
1185 ZX AMSTELVEEN

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
VW3822-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang 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
VW3822-2022/1

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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41582
Albero, sticht. v. openbaar & christ. onderw. op d
Beveland.
Postbus 269
4460 AR GOES

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41582
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3824-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Protestants-Christelijke Schoolvereniging voor
Schouwen-Duiveland en Tholen e.o.
Postbus 109
4300 AC ZIERIKZEE
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Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3825-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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41588
Vereniging vr Chr. Schoolonderw. te Well
Dreef 6
5325 XD WELL GLD

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41588
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3828-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het 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
VW3828-2022/1

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
VW3830-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning 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 Noordwijkse School

41596

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

41596



41604
Stichting LeerSaam
Postbus 497
4870 AL ETTEN-LEUR

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41604

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3833-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 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
VW3833-2022/1

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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41611
Stichting Opmaat groep
Postbus 5142
5004 EC TILBURG

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41611
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3835-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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41613
Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen
Postbus 65
9670 AB WINSCHOTEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41613
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3836-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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41616
Stichting Openb. Prim. Onderw. Apeldoorn
Postbus 10098
7301 GB APELDOORN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41616

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3837-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Scholengroep Veluwezoom
Postbus 5
6950 AA DIEREN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41617
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3838-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het 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
VW3838-2022/1

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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41621
Vereniging voor Protestants Chr. Onderwijs De
Viermaster
Schoolstraat 1
6744 WS EDERVEEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41621

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3840-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3843-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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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Onderwijsstichting ARCADE
Postbus 277
7770 AG HARDENBERG

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41630
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3846-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het 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
VW3846-2022/1

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.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Onderwijsstichting ARCADE

41630

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

41630



41631
Stichting Comprix
Postbus 119
8470 AC WOLVEGA
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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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Florion Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs
Postbus 393
8000 AJ ZWOLLE

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Ons kenmerk
VW3848-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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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41635
Stichting LSG-Rentray Onderwijs
Postbus 58
7270 AB BORCULO

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41635

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3851-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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41637
Stichting Escalda Scholen
Postbus 35
4500 AA OOSTBURG

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41637
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3853-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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41638
Stg. Openb. Primair Onderwijs
Alblasserwaard/Vijfheerenland.
Dam 1
4241 BL ARKEL

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41638
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3854-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Nissewijs
Gemeenlandsedijk Noord 26 f
3216 AG ABBENBROEK

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41639
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3855-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3856-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3857-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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41651
Stichting Primair Christelijk Onderwijs Nieuwleusen
Postbus 62
7710 AB NIEUWLEUSEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41651
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3858-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 De Kempen, openbaar en algemeen onderwijs
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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
VW3860-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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41663
Amsterdam-West Binnen de Ring stg. v. Openb. Primair
Onderw.
Baarsjesweg 224
1058 AA AMSTERDAM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41663
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3861-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3863-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Primair Openbaar Onderwijs Ede
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6718 ZN EDE GLD

Datum 01 maart 2023
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Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3865-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning 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 Primair Openbaar Onderwijs Ede

41674

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

41674



41692
Stichting Swalm en Roer voor Onderwijs en Opvoeding
Roerderweg 35
6041 NR ROERMOND

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41692
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3867-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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9050 AA STIENS
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Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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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
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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41716
Stichting Zonova
Schonerwoerdstraat 1 A
1107 GA AMSTERDAM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41716

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3869-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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41735
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Furore
Postbus 210
9200 AE DRACHTEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41735
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3870-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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41736
Stichting ProCon, Stichting voor Christel. Prim.
onderwijs
Westerenkweg 17
8172 VT VAASSEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41736
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3871-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 41772
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3876-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3877-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3878-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Samen Onderwijs Maken (SOM)
Rijtuigweg 12
4611 EL BERGEN OP ZOOM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41778
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3879-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Scholengroep Opron, stichting voor openbaar primair
onderwijs
Postbus 138
9640 AC VEENDAM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41780
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3880-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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41781
Stichting Openbaar Onderw. aan de Amstel
Postbus 51356
1007 EJ AMSTERDAM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41781
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3881-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3882-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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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2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3885-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang 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
VW3885-2022/1

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
VW3887-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3888-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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41797
Stichting Wijzers in Onderwijs
Neutrale Hoek 4 g
6051 KX MAASBRACHT

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41797

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3889-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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41803
Stg. Chr. BO Reform. Grondsl. voor Groningen en
Drenthe
Eenendertigste Wijk-N 1
7913 AA HOLLANDSCHEVELD

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41803
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3890-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal 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
VW3890-2022/1

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

Stg. Chr. BO Reform. Grondsl. voor Groningen en Drenthe

41803

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

41803



41805
Stichting Resonans
Postbus 1389
2302 BJ LEIDEN
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Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3892-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Kits Primair
Hofstraat 18
9411 LB BEILEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41812
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3893-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het 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
VW3893-2022/1

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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Ante, stichting voor openbare- en samenwerkingssch.
De Drieslag 30
8251 JZ DRONTEN

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
VW3894-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Op Kop Openbaar Primair Onderwijs
Postbus 2225
8355 ZJ GIETHOORN

Datum 01 maart 2023
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3896-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3897-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3898-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3900-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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. Scholen met de Bijbel in de Betuwe
Rembrandt van Rijnstraat 33
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Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41827
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3901-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3902-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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OCTHO, Stichting Openbaar Prim. Onderw. Tholen
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Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41842

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3905-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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. Primair onderw. Mondriaan Abcoude
Broekzijdselaan 46 A
1391 XL ABCOUDE

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41843
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3906-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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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Ons kenmerk
VW3907-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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41845
Ver. voor Christel. Onderwijs in Midden en Oost
Groningen
Postbus 35
9665 ZG OUDE PEKELA

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41845

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3908-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 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
VW3908-2022/1

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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41850
Stichting Proloog Primair Openbaar Onderwijs
Leeuwarden
Fonteinland 11
8913 CZ LEEUWARDEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41850

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3909-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal 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
VW3909-2022/1

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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41851
Stichting Openbaar onderwijs Baasis
Postbus 75
9470 AB ZUIDLAREN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41851
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3910-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het 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
VW3910-2022/1

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
VW3910-2022/1

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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41852
Stg. Zaan Prim. v Openb. Prim. en(Voortgezet) Spec.
Onderwij
Ds Martin Luther Kingweg 206
1504 DG ZAANDAM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41852

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3911-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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VW3911-2022/1

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 Spaarnesant
Postbus 800
2003 RV HAARLEM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41853
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3912-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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41856
Stichting Samenwerkingsbestuur KyK
Bredyk 4
8601 ZD SNEEK

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41856
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3914-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bestuurskant. Algem. Bijzond. Scholengroep
Amsterdam
Franz Zieglerstraat 201 A
1087 HN AMSTERDAM
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3915-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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. Meerwerf Basisscholen Den Helder
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1784 MC DEN HELDER

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3916-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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. PlatOO best. voor openb. en alg. toegankelijk
onderwijs
Deurneseweg 13
5709 AH 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
VW3917-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Veren. voor Gereformeerd S.o. te Laag
Zuthem,Gemeente Raalte
Postbus 66
8090 AB WEZEP

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41861
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3918-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3919-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3920-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3922-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3924-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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41869
Stichting Onderwijsgroep Markant-Leersaam
Heerbaan 250
4817 NL BREDA

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41869

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3925-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 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
VW3925-2022/1

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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VW3925-2022/1

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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41871
Stichting Openbaar Onderwijs Kampen
Oudestraat 216 K
8261 CA KAMPEN

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
VW3927-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal 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
VW3927-2022/1

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 Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland
Wethouder Schootslaan 5
4005 VG TIEL

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
VW3928-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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41878
Stichting Openb. Onderw. Land van Altena
Esdoornlaan 2 a
4254 AV SLEEUWIJK

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41878

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3929-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 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
VW3929-2022/1

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
VW3929-2022/1

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

Stichting Openb. Onderw. Land van Altena

41878

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

41878



41879
Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs
Handboog 4
3994 AD HOUTEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41879
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3930-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 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
VW3930-2022/1

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 Almere Speciaal
Grote Markt 2
1315 JG ALMERE

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41880
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3931-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Kerkelijk Lichaam 'Geref. Gem. regio Barneveld'
Postbus 176
3770 AD BARNEVELD

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41884
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3934-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal 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
VW3934-2022/1

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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41886
Stg. Verschillend Onderwijs in Leusden Achterveld
(VOILA)
't Erf 1
3831 NA LEUSDEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41886
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3936-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal 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
VW3936-2022/1

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 SMART Limburg
Silexstraat 41
6216 XB MAASTRICHT

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41891
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3938-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Schoolstraat 1
7921 AV ZUIDWOLDE DR

Datum 01 maart 2023
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Bevoegd gezag nummer 41895
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3940-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3942-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning 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. Prot./Chr. Prim. Onderw. Nieuwerkerk aan den IJssel

41898

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

41898



41899
Stg. Openbaar Primair Onderw. Aa en Hunze
Postbus 35
9460 AA GIETEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41899

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3943-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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41978
Stichting Uniek
Postbus 122
4930 AC GEERTRUIDENBERG

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41978

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3944-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het 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
VW3944-2022/1

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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42122
Ver. Verstr. Schoolonderwijs op Reformatorische
Grondslag
Postbus 28
7460 AA RIJSSEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 42122
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3945-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het 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
VW3945-2022/1

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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42132
Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs
Westland
Postbus 25
2670 AA NAALDWIJK

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 42132

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3946-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Innerwaard
Catrijnestraat 1
6923 BS GROESSEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 42148
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3947-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Kindergemeenschap Albert Schweitzer
Lupinenstraat 13
6942 VA DIDAM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Ons kenmerk
VW3948-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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42486
Stichting Primair Onderwijs Groesbeek
Postbus 68
6560 AB GROESBEEK

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 42486

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3950-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 en Speciaal Onderwijs
Leiden
Elisabethhof 17
2353 EW LEIDERDORP

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 42504
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3951-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Ronduit
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Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Ons kenmerk
VW3957-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Zeewolde
Gedempte Gracht 25
3894 BA ZEEWOLDE

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 42523
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3960-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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. voor Prot. Christelijk Onderwijs Roosendaal
Langdonk 39
4707 TG ROOSENDAAL

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3961-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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42536
St.Kon.Visio, expertisecentr. slechtziende en blinde
mensen
Postbus 1180
1270 BD HUIZEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 42536
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3965-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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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Ver. tot stg.&i.g. v. scholen, uitgaande van de O.G.G. te
Ed
Veldhuizerbrink 24
6712 BZ EDE GLD

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 42541

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3968-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3969-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3971-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 scholengroep openbaar onderwijs Lelystad
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8203 AL LELYSTAD

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
VW3973-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Noord
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Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Ons kenmerk
VW3974-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Borger-Odoorn
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Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 42554
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Ons kenmerk
VW3975-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang 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
VW3975-2022/1

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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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3978-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3979-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3980-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3981-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3982-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3983-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3984-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Casa School
Goudenregensingel 25 a
2641 AV PIJNACKER

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 42579

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3988-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
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Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3989-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3991-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3993-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3995-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 G.P.O. in Noord Nederland
NoorderBasis
Postbus 6
9800 AA ZUIDHORN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 42607
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3997-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 ARCHIPEL SCHOLEN
Stadhuisplein 20
4382 LG VLISSINGEN

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
VW4000-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Basisonderwijs Gelderland
Rijksstraatweg 119 a
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Ons kenmerk
VW4001-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Verderwijs
Noordweg 12
3704 GN ZEIST

Datum 01 maart 2023
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4009-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW4010-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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42634
Stichting Omnisscholen
Postbus 328
4460 AS GOES

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Ons kenmerk
VW4011-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het 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
VW4011-2022/1

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.
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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



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW4013-2022/1

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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42638
Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor
primair en speciaal onderwijs
Postbus 433
2980 AK RIDDERKERK

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 42638

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4014-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Passend Primair Ond. Delft, Den Hoorn,
L.S.P.N.
Buitenhofdreef 8
2625 XR DELFT

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 42647
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4019-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Zuidoost Utrecht
Kwekerijweg 2 C
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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
VW4020-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang 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
VW4020-2022/1

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 Primair Onderwijs
Rotterdam
Postbus 22171
3003 DD ROTTERDAM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 42650

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4021-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning 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 Passend Primair Onderwijs Rotterdam

42650

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

42650



42652
Stichting Passend Onderwijs RiBA
Kastanjelaan 18 h
2982 CM RIDDERKERK
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Ons kenmerk
VW4022-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4024-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal 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
VW4024-2022/1

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
VW4025-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal 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
VW4025-2022/1

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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Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 42665

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4028-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het 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
VW4028-2022/1

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 Kom Leren
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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
VW4029-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang 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
VW4029-2022/1

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
VW4030-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Kronenburgh
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Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Ons kenmerk
VW4031-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW4033-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang 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
VW4033-2022/1

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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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Elan
Hoflaan 10 a
1217 EA HILVERSUM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 42687

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4035-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 of Understanding Nederland
Pandora 4 - 5
1183 KK AMSTELVEEN

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
VW4038-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Plateau openbaar onderwijs Assen
Postbus 136
9400 AC ASSEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4041-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang 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
VW4041-2022/1

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 Jenaplanschool Antonius Abt
Postbus 80
3360 AB SLIEDRECHT

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 42723
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4042-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 PO op Reformatorische Grondslag
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Elstarstraat 1 A
4421 DV KAPELLE

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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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
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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. Floreant, Chr. Prim. Ond. Vechtdal
Sandbergstraat 2 a
7731 DG OMMEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 42744

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4045-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW4046-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW4049-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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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