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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 van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Technische Universiteit Delft
Postbus 5
2600 AA DELFT

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 00011

Pagina 1 van 4

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

Ons kenmerk
VW3039-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3040-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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VW3041-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3042-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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VW3043-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3083-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3235-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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VW3255-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3282-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3288-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3296-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

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

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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



Pagina 3 van 4

Ons kenmerk
VW3303-2022/1

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 van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Avans
Postbus 1097
5004 BB TILBURG

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 30183
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3305-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning 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 Avans

30183

HBO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

30183



30205
Stichting Hogeschool Viaa
Postbus 10030
8000 GA ZWOLLE

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
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Postbus 30205
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Ons kenmerk
VW3307-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3310-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3312-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het 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
VW3312-2022/1

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 van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3316-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3318-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW3318-2022/1

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
VW3327-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3331-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3334-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3342-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW3443-2022/1

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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Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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40205
Stichting HAS Opleidingen
Postbus 90108
5200 MA 'S-HERTOGENBOSCH

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40205

Pagina 1 van 4

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

Ons kenmerk
VW3461-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 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
VW3461-2022/1

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 van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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40235
Stg. Chr. Hoger Ber.ond. op Gereformeerde Grondslag
Postbus 80
6710 BB EDE GLD

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40235

Pagina 1 van 4

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

Ons kenmerk
VW3465-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal 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
VW3465-2022/1

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 van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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40331
Stichting Hogeschool van Amsterdam
Postbus 1025
1000 BA AMSTERDAM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 40331
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3483-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3506-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW3506-2022/1

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
VW3511-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW3554-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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41128
Stichting Zuyd Hogeschool
Bethlehemweg 2
6222 BM MAASTRICHT

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41128

Pagina 1 van 4

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

Ons kenmerk
VW3640-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 ArtEZ
Postbus 49
6800 AA ARNHEM

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
VW3686-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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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Bevoegd gezag nummer 41344

Pagina 1 van 4
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3703-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Hoger Onderwijs Nederland
Postbus 95597
2509 CN 'S-GRAVENHAGE

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41350
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3707-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Postbus 13336
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Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 41378

Pagina 1 van 4
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2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW3718-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Iselinge Hogeschool
Postbus 277
7000 AG DOETINCHEM

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

Ons kenmerk
VW3839-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW3839-2022/1

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

Ons kenmerk
VW3999-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

Toegang via eHerkenning
De toegang 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
VW3999-2022/1

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 van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW4027-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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50338
Stichting 'De Kempel'
Deurneseweg 11
5709 AH HELMOND

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 50338

Pagina 1 van 4

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

Ons kenmerk
VW4156-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 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
VW4156-2022/1

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 van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Hotelschool Den Haag
Brusselselaan 2
2587 AH 'S-GRAVENHAGE

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 60763
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4188-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal 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
VW4188-2022/1

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 van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4189-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 Protestants Christ. Hoger Beroepsonderwijs
Utrecht
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3508 AA UTRECHT

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 72230
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4243-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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
VW4245-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

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

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

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

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

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

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

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

XBRL-rapportage(s)

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

OCW Jaarverantwoording 2022

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

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

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

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

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning 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 Katholieke Universiteit Brabant

75571

WO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

75571



75792
Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 75792

Pagina 1 van 4

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

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 van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

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

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

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

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

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ 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 van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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