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Bestandsbeschrijving TBG-i

Definitie
Het bestand ‘Terugmelding Bekostigingsgrondslagen individueel’ (TBG-i) bevat een overzicht voor één instelling. 
Dit overzicht bestaat uit alle inschrijvingen (deelnames) en diploma’s die van belang zijn voor het aangevraagde 
bekostigingsjaar. Een bekostigingsjaar (T) betreft de inschrijvingen in het studiejaar van 1 augustus (T-2) tot 1 
augustus (T-1) en de diploma’s behaald in het kalenderjaar (T-2).

De TBG-i bevat voor de instelling de volgende gegevens:
•  Alle inschrijvingen die in het studiejaar geldig zijn.
•  Van de inschrijving: alle teldata die bij de inschrijving relevant zijn in het studiejaar. Per teldatum worden de   
 relevante gegevens uit de inschrijvingsperiodes opgenomen met daarbij de bekostigingsgrondslagen.
•  Een inschrijving zonder teldata moet geïnterpreteerd worden als: ‘de inschrijving komt niet voor bekostiging in  
 aanmerking. Geen geldige inschrijving op teldatum 1/10/(T-2) en 1/2/(T-1)’.
•  Van de inschrijving op het leertraject BBL: alle BPV’s van de ingeschreven student die geldig zijn in het studie  
 jaar en die voldoen aan de eisen voor bekostiging van die inschrijving.
•  Van de inschrijving en het diploma: alle signalen die het resultaat zijn van de beslisboomcontroles die uitge  
 voerd zijn op de inschrijving.
•  Van de signalen: alle parameters met hun waarde.
•  Alle diploma’s die behaald zijn in het kalenderjaar. Hierbij worden ook de bijbehorende inschrijving en de 
 teldatumgegevens opgenomen.
•  Van het diploma: alle signalen die het resultaat zijn van de beslisboomcontroles die uitgevoerd zijn op het 
 diploma.
•  Van de signalen: alle parameters met hun waarde.
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Inschrijving 

Naam                              Verplicht                        Formaat                                    Definitie

Instellingscode Ja AN4..4 Een unieke code voor een onderwijsinstelling. 

Toelichting: 
De instellingscode bestaat uit 2 cijfers gevolgd door 2 hoofdletters. 

Burgerservicenummer Nee AN9..9 Het burgerservicenummer (bsn) is het nummer dat de natuurlijke per-
soon uniek identificeert in overheidsadministraties. 

Toelichting: 
Het bsn moet 9 cijfers bevatten en voldoen aan de 11 proef. 
Eventuele voorloopnullen moeten altijd aangeleverd worden. 

Onderwijsnummer Nee AN9..9 Het uniek identificerende nummer dat aan een onderwijsontvanger 
wordt toegekend indien deze niet of niet verifieerbaar over een bsn 
beschikt. 

Toelichting: 
Het onderwijsnummer moet 9 cijfers bevatten en voldoen aan de 11 
proef. Eventuele voorloopnullen moeten altijd aangeleverd worden. 

Inschrijvingvolgnummer Ja AN1..20 Een door de instelling aan de inschrijving toegekend volgnummer ten 
behoeve van de registratie van een inschrijving bij DUO. 

DatumInschrijving Ja D formaat: 
ccyy-mm-dd

De datum vanaf wanneer de betrokkene is ingeschreven bij een onder-
wijsinstelling.

DatumUitschrijvingGepland Ja D formaat: 
ccyy-mm-dd 

De geplande uitschrijvingsdatum. 

Toelichting: 
Dit is een inclusiefdatum. 

DatumUitschrijvingWerkelijk Nee D formaat: 
ccyy-mm-dd

De laatste dag waarop de inschrijving van student aan de onderwijsin-
stelling nog geldig is .

NiveauHoogstBekostigdeDiploma Nee AN5..5 Het hoogste niveau waarop voor deze persoon reeds een diploma 
bekostigd is. 

Toelichting: 
Dit gegeven heeft een waardenlijst zie Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden. 

Teldatum 

Naam                              Verplicht                        Formaat                                    Definitie

Teldatum Ja D formaat: 
ccyy-mm-dd 

Een meetmoment in het studiejaar. 

DatumTijdBepalingBekostigings-
grondslagen 

Ja AN19..29 Datum en tijdstip waarop de bekostigingsgrondslagen bepaald zijn.

StatusBepalingBekostigingsstatus Ja AN1..1 Geeft aan of de bekostigingsstatus definitief is bepaald of voorlopig. 
 
Toelichting: 
Dit gegeven heeft een waardenlijst zie Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden. 

Inschrijvingvolgnummer Ja AN1..20 Een door de instelling aan de inschrijving toegekend volgnummer ten 
behoeve van de registratie van een inschrijving bij DUO. 

LeeftijdOpEenAugustusStudiejaar  Ja N1..3 Leeftijd in jaren van de student op 1 augustus van het studiejaar. 
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Opleidingcode Ja AN5..5 De aanduiding van de opleiding waarvoor het diploma is behaald. 

Toelichting: 
De code van de opleiding binnen het centraal register beroepsopleidin-
gen. 

Niveau Ja AN5..5 De aanduiding van het niveau van beroepsuitoefening, gebaseerd op de 
mate van verantwoordelijkheid en complexiteit.
 
Toelichting: 
Dit gegeven heeft een waardenlijst zie Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden. 

Leertraject Ja AN2..3 De manier waarop het onderwijsprogramma van de student aan een 
mbo-instelling is ingericht. 
 
Toelichting: 
Dit gegeven heeft een waardenlijst zie Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden. 

IndicatieBekostigbaar Ja Boolean De indicatie bekostigbaar geeft aan of een inschrijving, resultaat of 
instelling in aanmerking komt voor bekostiging in de vorm van een rijks-
bijdrage. 

Bekostigingsstatus Nee Boolean Geeft aan of de inschrijving voor bekostiging in aanmerking komt. 

InschrijvingVoorCorrectiefactor Ja Boolean Geeft aan of de inschrijving meetelt voor de correctiefactor waarmee 
de gevolgen tussen het aantal studenten op 1 oktober van het studie-
jaar en op 1 februari van het studiejaar wordt gecorrigeerd Definitie-
Herkomst. 

BBLBOLFactor Nee N5.2 Vermenigvuldigingsfactor met betrekking tot het leertraject en wordt 
gebruikt bij de bepaling van de bijdrage aan de studentenwaarde. 

PrijsfactorMBO Nee N5.2 Vermenigvuldigingsfactor behorende bij de opleiding. Wordt gebruikt bij 
de bepaling van de bijdrage aan de studentenwaarde. 

AantalBekostigdeVerblijfsjaren-
MBO

Nee N2 Aantal bekostigde verblijfsjaren in het mbo. 

Verblijfsjaarfactor Nee N10.2 Vermenigvuldigingsfactor behorende bij het aantal bekostigde ver-
blijfsjaren in het mbo. 

BijdrageInschrijvingAanDeelne-
merswaarde 

Nee N15.6 Individuele bijdrage van de inschrijving aan de studentenwaarde. 

Bekostigingsrelevante bpv 

Naam                              Verplicht                        Formaat                                    Definitie

Inschrijvingvolgnummer Ja AN1..20 Het inschrijvingsvolgnummer waarbij de beroepspraktijkovereenkomst 
geregistreerd is. 

Volgnummer Ja AN1..20 Een door de instelling aan de beroepspraktijkovereenkomst toegekend 
volgnummer ten behoeve van de registratie van een inschrijving bij 
DUO. 

Afsluitdatum Nee D formaat: 
ccyy-mm-dd

De datum waarop de praktijkovereenkomst is opgesteld, zoals vastge-
legd in de praktijkovereenkomst.  

Toelichting: 
Dit is niet per se de datum waarop alle benodigde handtekeningen op de 
praktijkovereenkomst hoeven te staan. 
Voor een beroepspraktijkvorming (bpv) voor een opleiding is dit ge-
geven verplicht. 

DatumBegin Ja D formaat: 
ccyy-mm-dd

De datum waarop een bpv begint.

DatumEindeGepland Ja D formaat: 
ccyy-mm-dd

De datum waarop het einde van de bpv is gepland.
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DatumEindeWerkelijk Ja D formaat: 
ccyy-mm-dd 

De datum waarop de bpv werkelijk is geëindigd. 

DatumUitschrijvingWerkelijk Nee D formaat: 
ccyy-mm-dd

De laatste dag waarop de inschrijving van student aan de onderwijsin-
stelling nog geldig is.

Opleidingcode Ja AN5..5 De aanduiding van de opleiding in het kader waarvan de bpv wordt 
gevolgd. 

Toelichting: 
De code van de opleiding binnen het centraal register beroepsopleidin-
gen.

Diploma 

Naam                              Verplicht                        Formaat                                    Definitie

Instellingscode Ja AN4..4 Een unieke code voor een onderwijsinstelling.

Toelichting: 
De instellingscode bestaat uit 2 cijfers gevolgd door 2 hoofdletters. 

Burgerservicenummer Nee AN9..9 Het burgerservicenummer (bsn) is het nummer dat de natuurlijke per-
soon uniek identificeert in overheidsadministraties. 

Toelichting: 
Het bsn moet 9 cijfers bevatten en voldoen aan de 11 proef. 
Eventuele voorloopnullen moeten altijd aangeleverd worden. 

Onderwijsnummer Nee AN9..9 Het uniek identificerende nummer dat aan een onderwijsontvanger 
wordt toegekend indien deze niet of niet verifieerbaar over een bsn 
beschikt.  

Toelichting: 
Het onderwijsnummer moet 9 cijfers bevatten en voldoen aan de 11 
proef. Eventuele voorloopnullen moeten altijd aangeleverd worden. 

Resultaatvolgnummer Ja AN1..20 Een door de instelling aan het resultaat toegekend volgnummer ten 
behoeve van de registratie van een diploma bij DUO. 

Inschrijvingvolgnummer Ja AN1..20 Een door de instelling aan de inschrijving toegekend volgnummer ten 
behoeve van de registratie van een inschrijving bij DUO. 

DatumBehaald Ja D formaat: 
ccyy-mm-dd 

De datum waarop het diploma is behaald bij de onderwijsinstelling.

Niveau Ja AN5..5 De aanduiding van het niveau van beroepsuitoefening, gebaseerd op de 
mate van verantwoordelijkheid en complexiteit.
 
Toelichting: 
Dit gegeven heeft een waardenlijst zie Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden. 

IndicatieSpecialistendiploma Ja Boolean De laatste dag waarop de inschrijving van student aan de onderwijsin-
stelling nog geldig is. 

NiveauHoogstBekostigdeDiploma Ja AN5..5 Het hoogste niveau waarop voor deze persoon reeds een diploma 
bekostigd is.

Toelichting: 
Dit gegeven heeft een waardenlijst zie Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden. 

IndicatieHoogstbekostigdeDiplo-
maIsSpecialist  

Ja Boolean Geeft aan of het hoogst eerder behaalde diploma een specialistendi-
ploma is. 

DatumTijdBepalingBekostigings-
grondslagen 

Ja AN19..29 Datum en tijdstip waarop de bekostigingsgrondslagen bepaald zijn. 
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StatusBepalingBekostigingsstatus Ja AN1..1 Geeft aan of de bekostigingsstatus definitief is bepaald of voorlopig.
 
Toelichting: 
Dit gegeven heeft een waardenlijst zie Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden. 

Bekostigingsstatus Ja Boolean Geeft aan of de inschrijving voor bekostiging in aanmerking komt.

BijdrageDiplomawaarde Nee N15.6 Individuele bijdrage van het diploma inschrijving aan de diplomawaarde 

Signaal

Naam                              Verplicht                        Formaat                                    Definitie

Signaalvolgnummer Ja AN1..2 Signaalvolgnummer maakt een signaal uniek geheel waarbinnen sig-
nalen worden uitgewisseld 

Signaalcode Ja AN1..3 De aanduiding van de tekortkoming die tijdens de verwerking van de 
teruggekoppelde melding is geconstateerd 

Signaalomschrijving Ja AN1..255 De omschrijving van de tekortkoming die tijdens de verwerking van de 
teruggekoppelde melding is geconstateerd.

Parameter

Naam                              Verplicht                        Formaat                                    Definitie

Parametervolgnummer Ja AN1..2 Volgnummer van een parameter 

Parameternaam Ja AN1..50 Naam van een parameter 

Parameterwaarde Ja AN1..80 Waarde van een parameter 


