
 
 

 

Definities voor administreren gegevens ten behoeve van het NBI  

September 2017 

 

Aanleiding 

De wettelijke grond van opname van gegevens over in- en uitschrijvingen van studenten 

in Bron van niet bekostigde mbo-instellingen is gebaseerd op de Regeling gegevensverstrekking 

persoonsgebonden nummer bve. 

Hierin is exact vastgelegd welke gegevens instellingen moeten uitwisselen met Bron. Hierin is de 

exameninschrijving,als een student alleen nog gebruik maakt van examenvoorzieningen (vaak 

alleen examens)– - nog niet opgenomen. Een exameninschrijving moet wel worden geregistreerd 

in  uw eigen administratie, maar hoeft niet aan Bron te worden geleverd. 

 

Bij analyse van de gegevens die niet bekostigde mbo-instellingen aanleveren in Bron is gebleken 

dat er onduidelijkheid is over de definities die we hanteren. 

Daarom hebben we deze hieronder weergegeven en toegelicht. 

 

Definities 

Datum Inschrijving: 

Dag-maand-jaar waarop het onderwijsprogramma start. Dit is dezelfde datum als de datum die op 

de onderwijsovereenkomst als startdatum van de opleiding is vermeld. 

 

Geplande datum uitschrijving:  

Dag-maand-jaar van de laatste dag van de geplande studieduur. De geplande uitschrijfdatum 

wordt berekend vanaf de inschrijvingsdatum (start van het onderwijsprogramma). De geplande 

uitschrijfdatum staat vermeld op de onderwijsovereenkomst als datum einde overeenkomst. 

NB: De studieduur (duur van de opleiding in jaren en  maanden) heeft een relatie met de studielast 

en de urennorm. Voor elk studiejaar moet de studielast worden vastgesteld. De studieduur, de 

studielast en de urennormen moeten met elkaar corresponderen. Ter illustratie: op een 

onderwijsovereenkomst staat een studieduur van 2 jaar vermeld met ingangsdatum 1 september 

2017 en einddatum 31 augustus 2019 voor een bol-opleiding. De studieduur is dus 2 jaar en de 

bijbehorende studielast is minimaal 3200 sbu. De urennorm is minimaal 2000 klokuren, waarvan 

ten minste 1250 begeleide onderwijsuren en ten minste 450 klokuren beroepspraktijkvorming. 

Indien met een student gedurende de opleiding een verlenging van de opleidingsduur wordt 

afgesproken, dan dient de student een nieuwe onderwijsovereenkomst te ontvangen waarop de 

nieuwe datum einde overeenkomst staat vermeld. In zo’n geval past u ook de geplande datum 

uitschrijving aan in Bron. 

  

Werkelijke datum uitschrijving: 

Dag-maand-jaar waarop de examencommissie het diplomabesluit neemt of dag-maand-jaar 

waarop het bevoegd gezag het besluit tot uitschrijving of verwijdering neemt. 

Indien een student niet alle diploma-onderdelen heeft behaald en niet verder gaat met de opleiding 

dan is de dag-maand-jaar van diplomabesluit, de werkelijke datum uitschrijving. Als de student 

alleen examens gaat (over)doen, dan volgt daarna een inschrijving als examendeelnemer.  

Zodra de student alsnog het diploma haalt (als examendeelnemer) dan levert u de 

diplomagegevens los aan Bron. 

Aandachtspunten 



Als 90 dagen zijn verstreken na de geplande uitschrijfdatum die in Bron staat, dan wordt een 

signaal afgegeven door DUO. Dit staat per instelling in het “Kwaliteitscontrolebestand” die 

wekelijks op de site van DUO wordt gepubliceerd.  

Als u vragen hierover heeft, neem dan contact op met de helpdesk Bron (ipo@duo.nl). 
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