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1. Inleiding 

 
Dit is de handleiding van Mijn BRON, het beveiligde deel van BRON PO op de website van 
DUO. Via Mijn BRON kunnen scholen en schoolbesturen 24 uur per dag, 7 dagen in de 
week hun gegevens bekijken, wijzigingen doorgeven en vragen stellen aan de Helpdesk 
BRON. 
 
U kunt met behulp van de verstrekte gebruikersnaam (BRIN- of bestuursnummer) en 
wachtwoord inloggen op Mijn BRON.  
 
De Mijn BRON website is responsive. Dit betekent dat de tekst zich aanpast aan het 
beeldscherm waarop hij geopend wordt. De pagina’s zijn daardoor ook goed leesbaar op uw 
tablet en uw mobiele telefoon. 
 
In deze gebruikershandleiding vindt u onder andere uitleg over: 
 

 Het in- en uitloggen op Mijn BRON 
 Algemene informatie over diverse tabbladen en tegels van Mijn BRON 
 Uitleg over de dashboards per schoolsoort  en het dashboard voor schoolbesturen. 

 
Mocht u na het lezen van deze handleiding nog vragen hebben, neem dan contact op met de 
Helpdesk BRON. U kunt ons op verschillende manieren bereiken: 
 

 Stel uw vraag via het  tabblad Ondersteuning en contact 
 Mail rechtstreeks via het e-mailadres: helpdesk@bron.nl of 
 Telefonisch contact opnemen op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur via het 

telefoonnummer (050) 599 77 66. 
  

mailto:helpdesk@bron.nl
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2. Het in- en uitloggen op Mijn BRON 

Algemene informatie 
Om in te kunnen loggen op Mijn BRON moet uw systeem aan de volgende eisen voldoen. 
 
Browserversie 
Om in te loggen op Mijn BRON heeft u een recente browser nodig.  
Bijvoorbeeld: 
 Internet Explorer (versie 10 of hoger) 
 FireFox (versie 58 of hoger) 
 Chrome (versie 63 of hoger) 
 Opera (versie 50 of hoger) 
 Safari (versie 10 of hoger) 
 Microsoft Edge (versie 38 of hoger) 
Het uitvoeren van javascript door de browser moet zijn toegestaan. Dit is in de meeste 
gevallen standaard. Neem contact op met uw systeembeheerder als u een internetfilter of 
een proxyserver gebruikt en problemen heeft met Mijn BRON. 
 

2.1 Het inloggen op Mijn BRON 

 Internetsite: https://www.duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/inloggen/ 
 

Gebruikersnaam en wachtwoord 
Om in te loggen op Mijn BRON maakt u gebruik van uw gebruikersnaam (dit is uw BRIN- of 
bestuursnummer) en het wachtwoord dat u hebt ontvangen van DUO (tenzij u het 
wachtwoord heeft aangepast. In dat geval maakt u gebruik van uw nieuwe wachtwoord). 
Hieronder is het inlogscherm van Mijn BRON weergegeven.  
  

 
  
Voorbeeld: Inloggen Mijn BRON 

2.2 Wachtwoord vergeten? 

Als u uw wachtwoord kwijt of vergeten bent, klik dan op de regel: Wachtwoord vergeten?  
 
Het onderstaande scherm verschijnt.  
In verband met de beveiliging moet u nu enkele instructies opvolgen. 

Druk hierna op de knop  
 

https://www.duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/inloggen/
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U ontvangt onderstaande mededeling: 

 
 
In de e-mail die u ontvangt, staat een link die u moet openen. Het onderstaande scherm 
verschijnt. Stel hier uw eigen wachtwoord in. 
 

 
 
 
U ontvangt deze e-mail op het e-mailadres van de gemachtigde. Als dit e-mailadres niet bij 
ons aanwezig is, ontvangt u de link op het algemene e-mailadres van uw school. Voor 
besturen gaat het nieuwe wachtwoord altijd naar het algemene e-mailadres van het bestuur.  
 

2.3 Wachtwoord wijzigen 

In Mijn BRON kunt u uw wachtwoord wijzigen. Om uw wachtwoord te wijzigen klikt u op de 
rechter bovenhoek op Wachtwoord wijzigen. 
Het scherm Wachtwoord wijzigen is hieronder weergegeven. 
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Voorbeeld: Wachtwoord wijzigen 

 
De zogenaamde kwaliteit wachtwoord meter bij het wachtwoord wijzigen, wordt alleen 
getoond wanneer er iets bij het wachtwoord is ingevuld. 
 
Uw wachtwoord voor Mijn BRON moet aan de volgende eisen voldoen: 

 minimaal 8  tekens 
 minimaal 1 hoofdletter 
 minimaal 1 cijfer. 

 
2.4 Het uitloggen op Mijn BRON 

U verlaat Mijn BRON door op Uitloggen rechts boven in het scherm te klikken. 
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3. Algemene informatie over diverse tabbladen van Mijn BRON 

Algemene informatie 
Na het correct invoeren van uw gebruikersnaam en wachtwoord opent de Mijn BRON pagina 
van uw school of uw schoolbestuur. Hier ziet u een aantal tabbladen en tegels. 
 
 

 
 
Rechts boven in het scherm ziet u met welk BRIN-nummer u bent ingelogd. U hebt hier ook 
de mogelijkheid om uw wachtwoord te wijzigen en om uit te loggen. 

 
 
Tegel Nieuws en mededelingen 

   
In deze tegel wordt u geïnformeerd over recente nieuwsitems en mededelingen. U kunt hier 
klikken om doorgelinkt te worden naar onze site.  
 
 

Tabblad Dashboard 
Nadat u bent ingelogd, komt u op uw persoonlijke dashboard. Per tegel zijn de verschillende, 
bij elkaar horende onderwerpen, geclusterd. De tegelstructuur is afgestemd per 
onderwijssoort. Zo hebben (s)bo-scholen en (v)so-scholen of instellingen ieder hun eigen 
relevante indeling. Vanuit deze tegels kan er geklikt worden naar detailinformatie. 
 
Voor schoolbesturen is het in het nieuwe Mijn BRON makkelijker om te navigeren tussen het 
eigen dashboard en dat van de onderliggende scholen.  
Het dashboard van de schoolbesturen bestaat uit twee tegels. Via de tegel Scholenlijst krijgt 
het schoolbestuur een overzicht te zien met alle onderliggende scholen of instellingen. 
Via de tegel Aantal leerlingen per peildatum verschijnt een overzicht van de 
leerlingenaantallen per vestiging per peildatum. 
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In de volgende hoofdstukken beschrijven we de tegels met onderwerpen per onderwijssoort. 
 
 

Hoofdstuk Dashboard  

 7 Regulier basisonderwijs 

 8 Speciaal basisonderwijs 

 9 (v)so cluster 1 en 2 

10 
11 
 

(v)so cluster 3 en 4 
Dashboard schoolbestuur 
(gegevens raadplegen van alle scholen 
onder een bestuur) 

 
 
Informatie over de overige tabbladen 
In de volgende hoofdstukken vindt u informatie over de inhoud en het gebruik van de 
volgende tabbladen. 
 
 

Hoofdstuk Tabbladen 
  
 4 
 5 

 
Mijn gegevens 
Digitaal archief 

 6 Ondersteuning en contact 
 7 tot en met 10 
11 

Dashboard (per onderwijssoort) 
Dashboard van een schoolbestuur 

  

 
 
Optioneel in Mijn BRON is het tabblad Evaluaties.  
Dit tabblad is alleen zichtbaar als er daadwerkelijk een evaluatie bekend is. 
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4. Tabblad Mijn gegevens voor schoolbesturen en scholen 

Algemene informatie 
Onder het tabblad Mijn gegevens vindt u verschillende tegels. Hierin worden een aantal 
gegevens van de school(besturen) getoond.  
 
In de schermafbeeldingen hieronder ziet u de tegels van een schoolbestuur en daaronder die 
van een school of instelling.  
 
Het schoolbestuur heeft geen aanleverpunten en geen vestigingen. 
 
De tegels van een schoolbestuur 

 

 
  Voorbeeld: Mijn gegevens schoolbesturen 

 
 
De tegels van een school of instelling 

 

 
Voorbeeld: Mijn gegevens school 
 

Vanuit deze tegels kunt u doorklikken naar detailinformatie en om gegevens te beheren. 
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In de hierna volgende paragrafen volgt een toelichting bij alle tegels. 
 

Paragraaf Tegel  

 
4.1 

 
Welkom 

4.2 Vestigingen (geldt niet voor schoolbesturen) 

4.3 Contactpersonen 

4.4 
4.5 
4.6 
 

Aanleverpunten 

Stel uw vraag 
Mijn gegevens 
 

 

4.1 Welkom 

 
In deze tegel vindt u actuele informatie over wanneer u bijvoorbeeld voor het laatst  
Mijn BRON hebt bezocht. 
 

4.2 Vestigingen (geldt niet voor schoolbesturen) 

 
Door op de link in de tegel te klikken, verschijnt onderstaand scherm.  
Op deze detailpagina staan ook de onderliggende vestigingen. 
 

 
Voorbeeld: Overzicht van vestigingsgegevens 

 

Door op de menuknop aan het einde van een regel te klikken, opent een pop-up met 
twee mogelijkheden. U kunt hier uw vestigingsgegevens en/of uw bereikbaarheid wijzigen. 
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Gegevens wijzigen 
In onderstaande scherm kunt u uw vestigingsgegevens wijzigen. 
 

 
Voorbeeld: Gegevens van een vestiging wijzigen 

 
Let op: U kunt het BRIN-nummer, de officiële naam en het vestigingsnummer niet wijzigen. 
 
U kunt contactgegevens van uw school/instelling of het bestuur in het Basisregister 
Instellingen (BRIN) wijzigen met een BRIN-mutatieformulier. Bij een wijziging in BRIN wordt 
alleen de formele naam van de school/instelling of het bestuur overgenomen in Mijn BRON. 
Overige wijzigingen in BRIN worden niet overgenomen in Mijn BRON. Deze wijzigingen moet 
u dus ook zelf aanpassen in Mijn BRON. Wij adviseren u dit te controleren in de 
Basisregistratie Instellingen (BRIN) via  https://www.duo.nl/zakelijk/instellingsinformatie.jsp 
 
Wijzigingen kunt u doorgeven via Mijn DUO of het BRIN-mutatieformulier.  
https://www.duo.nl/zakelijk/contact/contact-instellingsgegevens.jsp 
 
 
Bereikbaarheid wijzigen 
U kunt doorgeven op welke dagen er een geregistreerd contactpersoon bereikbaar is voor de 
helpdesk BRON. In onderstaand overzicht kunt u uw bereikbaarheidsgegevens wijzigen. 

 
Voorbeeld: Bereikbaarheid wijzigen 
  

https://www.duo.nl/zakelijk/instellingsinformatie.jsp
https://www.duo.nl/zakelijk/contact/contact-instellingsgegevens.jsp
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4.3 Contactpersonen   

 
 
Via de link in bovenstaande tegel wordt u naar de personendetailpagina genavigeerd waar u 
de gegevens van de contactpersonen beheert. 
 
U kunt hier contactpersonen toevoegen, wijzigen en verwijderen. Ook kunt u rollen aan de 
contactpersonen toekennen, wijzigen of verwijderen. De volgende 3 rollen zijn beschikbaar:  

 Gemachtigde. De gemachtigde is verantwoordelijk voor de uitwisseling met BRON. 
Belangrijke e-mails en aangetekende brieven stuurt DUO aan de gemachtigde van de 
school. Er moet altijd iemand zijn met deze rol. U kunt een persoon met deze rol niet 
verwijderen zolang u niemand anders deze rol hebt gegeven.   

 Overige contactpersoon. Dit zijn alle overige personen op uw school die toegang 
hebben tot Mijn BRON en/of contact onderhouden met de helpdesk BRON. 

 Contactpersoon aanleverpunt. Voor ‘Contactpersonen aanleverpunt’ is een aparte 
kolom. Door op het aanleverpuntnummer te klikken kunt u er een persoon aan 
koppelen. Aan ieder aanleverpunt moet een contactpersoon gekoppeld zijn. Eén 
persoon kan aan meerdere aanleverpunten gekoppeld zijn. Wilt u een nieuw persoon 
koppelen aan een aanleverpunt? Voeg de persoon dan eerst toe door ‘Persoon 
toevoegen’ te kiezen. 

 

 
Voorbeeld: Overzicht van de geregistreerde contactpersonen 

 
 
N.B.: 
Voor de contactpersonenlijst van besturen geldt dat standaard de contactpersonen van het 
bestuur getoond worden. Via een keuzelijst kan het bestuur ervoor kiezen de lijst met 
contactpersonen van één van de onderliggende scholen te selecteren en te wijzigen. De lijst 
van contactpersonen bevat voor de besturen geen kolom Aanleverpunten. Besturen kunnen 
alleen naar de aanleverpunten van de scholen als ze ingelogd zijn als school. 
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Persoon toevoegen 

Door in de personendetailpagina op de knop te klikken, kunt u een 
persoon toevoegen. 
 
Is de persoon die u wilt toevoegen al bekend? Dan kunt u de persoon ‘Selecteren’ om de 
gegevens te wijzigen. Is de persoon nog niet bekend? Klik dan op ‘Toevoegen’ om de 
gegevens van de nieuwe persoon in te voeren. 

 
Voorbeeld: Toevoegen van een persoon 
 
 

Het volgende scherm verschijnt om de nieuwe persoonsgegevens toe te voegen. 
 

 
Voorbeeld: Invulscherm  toevoegen contactpersoon 
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Wijzigen gegevens 
Als een persoon is gekoppeld aan een aanleverpunt ziet u dit aangegeven met een cijfer van 
het aanleverpunt onder het kopje ‘Contactpersoon bij aanleverpunten’. 
 

 
Voorbeeld: Aantal aanleverpunten contactpersoon 

 
Door hierop te klikken verschijnt het volgende scherm waarin u een andere persoon kunt 
koppelen aan het aanleverpunt. 
 

 
Voorbeeld: Wijzigen aanleverpunt contactpersoon 

 
 
Knop ‘Naar aanleverpuntenlijst’ 
Om alle aanleverpunten te beheren gaat u via de tegel ‘Contactpersonen’ naar ‘Naar 
aanleverpuntenlijst’. U komt in een scherm waar u de gegevens van een aanleverpunt via 
het potloodje kunt aanbrengen. 
 

 
Voorbeeld: Tab ‘Naar aanleverpuntenlijst’ 
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Voorbeeld: Scherm om de gegevens van een aanleverpunt te wijzigen 

 
 
Nieuw contactpersoon vervangt meerdere personen 
Als u een nieuwe persoon opvoert die meerdere personen vervangt moet u aan de 
onderstaande 3 acties denken:  
1. Ken een rol toe aan de persoon of maak de persoon contactpersoon van 1 of meer 
aanleverpunten. 
2. Een persoon kan contactpersoon zijn van meerdere aanleverpunten. Door op de 
aanleverpuntnummers (of het plusje bij meer dan 5 aanleverpunten) te klikken, kunt u een 
nieuwe persoon selecteren. 
3. Vergeet niet om personen zonder rol (en die niet gekoppeld zijn aan een aanleverpunt) te 
verwijderen als deze niet meer werkzaam zijn voor de school. 
 
Wijzigen gemachtigde bestuur 
Besturen kennen alleen de rol ‘Gemachtigde’. Het wijzigen van de gemachtigde van een 
contactpersoon kan via de knop ‘Rol toevoegen’. 
 
Persoon verwijderen 
Personen die gekoppeld zijn aan een aanleverpunt of de rol ‘Gemachtigde’ hebben, kunt u 
niet verwijderen. Dit wordt aangegeven met een grijs kruisje. Als u de persoon wilt 
verwijderen (omdat hij bijvoorbeeld niet meer op uw school werkt) dan moet u eerst de rol die 
de persoon heeft aan iemand anders toekennen. Hierna kunt u de persoon verwijderen (rood 

kruisje  ). 
 

4.4 Aanleverpunten 

 
 
Vanuit een aanleverpunt vindt de uitwisseling van gegevens met BRON plaats. Elke 
school/instelling heeft minimaal één aanleverpunt en mogelijk meerdere. 
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Voorbeeld: Overzicht van geregistreerde aanleverpunt(en) 

 
Gegevens aanleverpunt wijzigen 

Door op het potloodje aan het einde van een regel te klikken, verschijnt een melding met 
de volgende tekst: klik hier om aanleverpunt, softwarepakket of contactpersoon te wijzigen. 

 
 
Het volgende scherm verschijnt. 

 
Voorbeeld: Wijzigen gegevens aanleverpunt 

 
In het overzicht vindt u de gegevens van het aanleverpunt zoals deze op dit moment 
geregistreerd staan in Mijn BRON. U kunt door op het uitrolmenu aan de rechterzijde te 
klikken, een keuze maken om gegevens van het aanleverpunt te vervangen/wijzigen. 
 
Let op: 
Contactpersoon: is de te wijzigen contactpersoon al een contactpersoon bij uw 
school/instelling of schoolbestuur, selecteer dan de naam van deze contactpersoon door op 
het uitrolmenu aan de rechterzijde te klikken. De ‘oude’ contactpersoon wordt dan 
vervangen.  
Staat de nieuwe contactpersoon niet op de lijst, ga dan via de knop (onderaan het scherm) 
‘Naar contactpersonen’. U keert terug in het scherm ‘Contactpersonen’. Hier kunt u nieuwe 
contactpersoon toevoegen. 
 



Blz. 18 

 

 
Toevoegen nieuw aanleverpunt 
Wilt u vanaf meer dan één locatie gegevens uitwisselen met BRON, dan hebt u een extra 

aanleverpunt nodig. Via de knop  kunt u de gegevens van een 
aanleverpunt toevoegen. Voordat u verder kunt, verschijnt de volgende melding: 
 

 
Voorbeeld: Aanvragen nieuw aanleverpunt 

 
 

Als u in overleg met uw softwareleverancier een nieuw aanleverpunt gaat aanvragen, 
verschijnt het volgende scherm. Hier kunt u per nieuw aanleverpunt één contactpersoon 
registreren. 
 

 
Voorbeeld: Toevoegen nieuw aanleverpunt 
 
In het bovenstaande overzicht kunt u door op het uitrolmenu aan de rechterzijde te klikken, 
een keuze maken uit de in BRON geregistreerde gegevens. 
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4.5 Stel uw vraag 

 
Via de link in de bovenstaande tegel wordt u gelinkt naar het contactformulier. 
Hier kunt u uw vraag stellen (zie ook punt 6.4). 
 

 
Voorbeeld: Contactformulier 

 
4.6 Mijn gegevens 

 
 
In deze tegel staan de algemene gegevens van de hoofdvestiging. 
 
De knop Wijzigen navigeert naar dezelfde pagina als de link in de tegel Vestigingen (zie 
4.2). Daar zijn de gegevens van alle vestigingen (en dus ook de hoofdvestiging) te beheren. 
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5. Digitaal archief 

Via het tabblad Digitaal archief wordt het digitaal archief van uw school/instelling of het 
schoolbestuur getoond. Een voorbeeld van een Digitaal archief is hieronder weergegeven. 
 

 
 
Voorbeeld: Digitaal archief school 
 

In het scherm ziet u een overzicht van alle documenten en e-mails die u verzonden heeft aan 
BRON en die door BRON aan uw school/instelling/bestuur verzonden zijn. 
 
Het overzicht wordt getoond op volgorde van datum, waarbij het meest recente document als 
eerste wordt getoond. U opent documenten door op het onderwerp te klikken. Onder in het 
scherm kunt u eventueel bladeren naar de volgende pagina. 
 
Toelichtingen op onderstaande knoppen 
 

             
 
Zoeken 
U  kunt hier in de menubalk een tekst van het gewenste document invoeren om vervolgens 
op de knop Zoeken te klikken. 
 
Reset 
U keert door op de knop Reset te klikken terug naar het oorspronkelijk overzicht van het 
digitaal archief, met het meest recente document bovenaan in de lijst. 
 
Documenten afdrukken vanuit het digitaal archief  
Vanuit het digitaal archief kunt u documenten afdrukken. Om een document af te drukken 
moet u eerst een document openen door erop te klikken. Onder het scherm kunt u kiezen om 
het document af te drukken door op de knop Afdrukken te klikken of weer terug te gaan 
naar het overzicht van het digitaal archief door op de knop Sluiten te klikken. 
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6. Ondersteuning en contact 

Door te klikken op het tabblad Ondersteuning en contact verschijnt onderstaand scherm. 
 

 

 
Voorbeeld: Tabblad Ondersteuning en contact scholen/instellingen 
  

 
In de hierna volgende paragrafen volgt een toelichting bij alle tegels. 
 

Paragraaf Tegel  
6.1 Overzicht van uw meldingen 
6.2 Meer informatie 
6.3 Telefonische helpdesk 
6.4 
6.5 

Stel uw vraag 

Adresgegevens 

 
 

6.1 Overzicht van uw meldingen 

 
 
Via de link in deze tegel vindt u alle meldingen van uw contacten met de helpdesk. 
Het volgende scherm verschijnt. 
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Voorbeeld: Overzicht van meldingen 

 
Het overzicht wordt getoond op volgorde van datum, waarbij het meest recente als eerste 
wordt getoond. 
 

 
U  kunt hier in de menubalk een tekst van het gewenste document invoeren om vervolgens 
op de knop Zoeken te klikken. 
 

  
U keert terug naar het oorspronkelijk Overzicht meldingen, met het meest recente 
document bovenaan in de lijst. 
 
 
Het openen van een melding 
U opent een melding door in het Overzicht meldingen in de kolom Onderwerp, op de link 
van de betreffende melding te klikken. Hieronder volgt een schermvoorbeeld van een 
melding: 

 
Voorbeeld: Melding 
 

Status 
Dit veld laat zien of uw melding nog in behandeling of opgelost is. 
Reactie toevoegen 
Door hierop te klikken kunt u een reactie geven op het ontvangen antwoord op uw vraag. 
Verzonden en ontvangen 
Onder deze balken ziet u uw eigen reactie(s) en de reactie(s) van de helpdesk. 
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Het waarderen van een melding 
U kunt uw waardering voor een melding (een reactie van de helpdesk) aangeven door 
sterren uit te delen. 

 
 

6.2 Meer informatie 

 
Voor meer informatie verwijzen wij u hier naar onze website. Verder kunt u hier ook 
rechtstreeks naar de gebruikershandleiding van Mijn BRON. 

 
6.3 Telefonische helpdesk 

 

 
Als u persoonlijk contact wenst met onze helpdesk, ziet u hier ons telefoonnummer.  

 
6.4 Stel uw vraag 

 
Contactformulier school/instelling    Contactformulier bestuur 
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Via de link in deze tegel kunt u online uw vraag stellen via een contactformulier. 
Het volgende scherm verschijnt: 
 

 
Voorbeeld: Contactformulier met rode verplichte velden 
 

 Naam: selecteer een naam in het uitrolmenu. 

 Emailadres: dit veld wordt automatisch gevuld met het e-mailadres van de 
geselecteerde persoon. 

 Rubriek: in dit veld geeft u aan op welke categorie uw vraag betrekking heeft. 
Rechts in beeld vindt u de knop Selecteer om een rubriek te selecteren. 

 Onderwerp: hier vult u het onderwerp van uw vraag in. 

 Omschrijving: in dit veld stelt u de vraag zo exact mogelijk. 

 Bijlage (optioneel): u hebt de optie een bijlage toe te voegen. 
 

Met de knop verzendt u uw vraag naar BRON.  
 

6.5 Adresgegevens 

 
 
In deze tegel vindt u ons postadres. 
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7. Dashboard  reguliere basisschool 

Algemene informatie 
Nadat u bent ingelogd, komt u op uw persoonlijke dashboard. In een aantal tegels ziet u 
verschillende onderwerpen bij elkaar. Voor uw reguliere basisschool (bo) staan deze 
onderwerpen vast. Vanuit de overzichtstegels kan er verder geklikt worden naar 
detailinformatie. 
 
In dit hoofdstuk zijn de diverse tegels met onderwerpen voor de bo-scholen beschreven.  
De dashboards van de andere schoolsoorten en het dashboard van een schoolbestuur staan 
beschreven in de hoofdstukken 8 tot en met 11. 
 

7.1 Het dashboard van een bo-school 

Door op het tabblad Dashboard te klikken verschijnt onderstaand scherm. 
 

 
Voorbeeld: Dashboard van een BO school 
 

Het dashboard bevat vijf tegels met actuele gegevens. Hieronder volgt per tegel een uitleg. 
 

7.2 Algemeen 

 
 
In deze tegel staat: 

 Leerlingen BRON actueel: het actuele aantal leerlingen dat is opgenomen in BRON 

 BRON leerlingen per <datum>: het aantal leerlingen per de eerstvolgende peildatum 
dat in BRON is opgenomen 

 Eigen opgave per <datum>: uw eigen opgave van het aantal leerlingen op uw school 
per de eerstvolgende peildatum 

 Laatste uitwisseling: de datum waarop u voor het laatst gegevens heeft uitgewisseld 
met BRON. 
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Door op de knop Meer details te drukken verschijnt het volgende scherm. 
 

 

 
Voorbeeld: Scherm Meer details 

 

Door op de knop  te klikken, kunt u vanuit Mijn BRON deze gegevens voor 
eigen gebruik exporteren naar een Excel-bestand. 
 
7.2.1 Actuele gegevens 
Detailscherm voor uw school met (meerdere) vestigingen 
De voor uw school actuele gegevens staan hier getoond. Ook als uw school (meerdere) 
vestigingen heeft, kunt u hiervan de actuele gegevens vinden. De onderste regel geeft het 
totaal aantal leerlingen op uw school (inclusief alle vestigingen) weer. 
 
Helemaal onder aan het scherm vindt u een toelichting bij de verschillende actuele gegevens 
in het dashboard. Deze toelichting kunt u openklappen door erop te klikken. 
 
7.2.2 Aantal leerlingen per peildatum 
 

 
Voorbeeld:  Aantal leerlingen per peildatum  

 
Een voorbeeld van het overzicht Aantal leerlingen per peildatum is hierboven weergegeven. 
Klik op de knop  in de eerste kolom naar detailinformatie per aanleverpunt. 
Onder aan het scherm vindt u een toelichting bij de verschillende gegevens in het 
dashboard. Deze toelichting kunt u openklappen door erop te klikken. 
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7.2.3 Eigen opgave leerlingen 
U kunt de opgave van het aantal leerlingen in Mijn BRON doorgeven en actueel houden. 
DUO gebruikt deze gegevens alleen om uw school te ondersteunen bij het actueel houden 
van uw leerlingenadministratie. Wanneer DUO verschillen constateert, kunnen wij u hier via 
een e-mail op attenderen zodat u tijdig actie kunt ondernemen. 
 
Door op de knop  te klikken voor de gewenste peildatum, kunt u (per vestiging) uw opgave 
doorgeven. Dit doet u door op het potloodje aan het einde van de regel klikken. Zie het 
volgende scherm. 
 

 
Voorbeeld: Eigen opgave leerlingen 

 
 
Doorgeven eigen opgave 
Nadat u op het potloodje  klikt, komt u op het volgende scherm.  
 

  
Voorbeeld: Aantal leerlingen wijzigen 

 
Let op: 
U staat op het punt het aantal leerlingen op de gekozen peildatum te wijzigen en niet het 
actuele aantal leerlingen. 
 

Klik op de knop  als u uw Eigen opgave wilt bevestigen. 
 

7.3 Overgang PO-VO 

 
In deze tegel staat het aantal leerlingen in BRON: 
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 in leerjaar 8 

 met een advies vo 

 met een herzien advies vo en 

 met een eindtoets. 
 

Door op de knop Meer details te klikken verschijnt het volgende scherm: 
 

 
Voorbeeld: Detailscherm overgang po-vo 

Door op de knop  te klikken, kunt u vanuit Mijn BRON deze gegevens voor 
eigen gebruik exporteren naar een Excel-bestand. 
 
U ziet bij ‘Onderwijslocaties’ het aantal leerlingen op de onderwijslocatie in leerjaar 8, de 
uitgewisselde schooladviezen en eindtoetsgegevens. In de laatste kolom staat het totaal 
aantal leerlingen dat staat ingeschreven op de onderwijslocatie. 
 
 

7.4 Bekostiging 

 
In deze tegel ziet u de laatste gegevens voor de eerstvolgende peildatum en de datum van 
het bijgewerkte overzicht Geconsolideerde Tellingen Bekostiging (GTB). 
 
Voor meer informatie over de bekostigingsgegevens per vestiging klikt u op de knop  
Meer details. Het volgende scherm verschijnt. 
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Voorbeeld: Invoerscherm naar GTB-overzicht 

 
7.4.1 Het GTB-overzicht 
U selecteert het schooljaar en eventueel de vestiging waarvan u het GTB-overzicht wilt 
bekijken. Standaard staat het GTB-overzicht op het huidige schooljaar en de hoofdvestiging 
ingesteld. Via het uitrolmenu selecteert u een ander schooljaar.  
Hierna klikt u op Gegevens ophalen.  
 

Selecteer vervolgens de gewenste peildatum en klik op het uitklapmenu  
Kies de datum bijgewerkt tot om de details weer te geven. 
(Let op: alleen de laatste twee bijgewerkt tot datums bevatten eventuele signalen!) 
 
 Zie het volgende voorbeeld: 

 
Voorbeeld: kiezen peil- en bijgewerkt tot datum 

 

 
Na de door u geselecteerde datums, verschijnt het volgende overzicht. 

 
Voorbeeld: GTB-overzicht 

 

Door op de knop  te klikken, verschijnen detailgegevens van het geselecteerde item.  
Zie het voorbeeld hieronder. 
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Voorbeeld: Detailgegevens bekostigd aantal leerlingen  

 
Onder aan het scherm vindt u een toelichting over het GTB-overzicht.  
Deze toelichting kunt u openklappen door erop te klikken. 
 

7.5 Passend Onderwijs 

 
In deze tegel ziet u het aantal leerlingen in BRON: 

 met een ontwikkelingsperspectief (OPP). 
 
Voor meer informatie over deze gegevens klikt u op de knop Meer details.  
Onderstaand scherm verschijnt. 
 

 
Voorbeeld: Overzicht OPP 
 

Door op de knop  te klikken, kunt u vanuit Mijn BRON deze gegevens voor 
eigen gebruik exporteren naar een Excel-bestand. 
 

7.6 Onderwijslocaties 

 
Heeft u een school met een onderwijslocatie(s) dan ziet u dit in deze tegel. 
 
Door op de knop Meer details te klikken, verschijnt onderstaand scherm: 
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Voorbeeld: Overzicht Onderwijslocaties 

 

7.7 Meer informatie 

 
Voor meer informatie verwijzen wij u hier naar onze website. 
Verder kunt u hier ook rechtstreeks naar de gebruikershandleiding van Mijn BRON. 
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8. Dashboard Speciaal basisonderwijs (Sbo) 

Algemene informatie 
Nadat u bent ingelogd, komt u op uw persoonlijke dashboard. In een aantal tegels ziet u 
verschillende onderwerpen bij elkaar. Voor uw school voor speciaal basisonderwijs staan 
deze onderwerpen vast. Vanuit de overzichtstegels kan er verder geklikt worden naar 
detailinformatie. 
 
In dit hoofdstuk zijn de tegels met onderwerpen voor de sbo-scholen beschreven.  
De dashboards van de andere schoolsoorten en het dashboard van een schoolbestuur staan 
beschreven in de hoofdstukken 7 tot en met 11. 

8.1 Het dashboard van een sbo-school 

Door op het tabblad Dashboard te klikken verschijnt onderstaand scherm. 
 

 
Voorbeeld: Dashboard sbo school 
 
 

Het dashboard bevat vier tegels. Hieronder volgt per tegel een uitleg. 

8.2 Algemeen 

 
In deze tegel staat: 

 Leerlingen BRON actueel: het actuele aantal leerlingen dat is opgenomen in BRON 

 BRON leerlingen per <datum>: het aantal leerlingen per de eerstvolgende peildatum 
dat in BRON is opgenomen 

 Eigen opgave per <datum>: uw eigen opgave van het aantal leerlingen op uw school 
per de eerstvolgende peildatum 

 De laatste uitwisseling: de datum waarop u voor het laatst gegevens heeft 
uitgewisseld met BRON. 
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Door op de knop Meer details te drukken verschijnt het volgende scherm. 
 

 

 
Voorbeeld: Scherm Meer details 

 

Door op de knop  te klikken, kunt u vanuit Mijn BRON deze gegevens voor 
eigen gebruik exporteren naar een Excel-bestand. 
 
8.2.1 Actuele gegevens 
Detailscherm voor uw school met (meerdere) vestigingen 
De voor uw school actuele gegevens staan hier getoond. Ook als uw school (meerdere) 
vestigingen heeft, kunt u hiervan de actuele gegevens vinden. De onderste regel geeft het 
totaal aantal leerlingen op uw school (inclusief alle vestigingen) weer. 
 
Helemaal onder aan het scherm vindt u een toelichting bij de verschillende actuele gegevens 
in het dashboard. Deze toelichting kunt u openklappen door erop te klikken. 
 
8.2.2 Aantal leerlingen per peildatum 
 

 
Voorbeeld:  Aantal leerlingen per peildatum  

 
Een voorbeeld van het overzicht Aantal leerlingen per peildatum is hierboven weergegeven. 
Klik op de knop  in de eerste kolom naar detailinformatie per aanleverpunt. 
 
Onder aan het scherm vindt u een toelichting bij de verschillende gegevens in het 
dashboard. Deze toelichting kunt u openklappen door erop te klikken. 
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8.2.3 Eigen opgave leerlingen 
U kunt de opgave van het aantal leerlingen in Mijn BRON doorgeven en actueel houden. 
DUO gebruikt deze gegevens alleen om uw school te ondersteunen bij het actueel houden 
van uw leerlingenadministratie. Wanneer DUO verschillen constateert, kunnen wij u hier via 
een e-mail op attenderen zodat u tijdig actie kunt ondernemen. 
 
Door op de knop  te klikken voor de gewenste peildatum, kunt u (per vestiging) uw opgave 
doorgeven. Dit doet u door op het potloodje aan het einde van de regel klikken. Zie het 
volgende scherm. 
 

 
Voorbeeld: Eigen opgave leerlingen 

 
 
Doorgeven eigen opgave 
Nadat u op het potloodje  klikt, komt u op het volgende scherm.  
 

 
  
Voorbeeld: Aantal leerlingen wijzigen 

 
Let op: 
U staat op het punt het aantal leerlingen op de gekozen peildatum te wijzigen en niet het 
actuele aantal leerlingen. 
 

Klik op de knop  als u uw Eigen opgave wilt bevestigen. 
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8.3 Overgang PO-VO 

 
In deze tegel staat het aantal leerlingen in BRON: 

 in leerjaar 8 

 met een advies vo 

 met een herzien advies vo en 

 met een eindtoets. 
 

Door op de knop Meer details te klikken verschijnt het volgende scherm: 
 

 
Voorbeeld: Detailscherm overgang po-vo 

Door op de knop  te klikken, kunt u vanuit Mijn BRON deze gegevens voor 
eigen gebruik exporteren naar een Excel-bestand. 
 
U ziet bij ‘Onderwijslocaties’ het aantal leerlingen op de onderwijslocatie in leerjaar 8, de 
uitgewisselde schooladviezen en eindtoetsgegevens. In de laatste kolom staat het totaal 
aantal leerlingen dat staat ingeschreven op de onderwijslocatie. 
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8.4 Bekostiging 

 
In deze tegel ziet u de laatste gegevens voor de eerstvolgende peildatum en de datum van 
het bijgewerkte overzicht Geconsolideerde Tellingen Bekostiging (GTB). 
 
Voor meer informatie over de bekostigingsgegevens per vestiging klikt u op de knop Meer 
details. Onderstaand scherm verschijnt. 
 

 

 
Voorbeeld: Invoerscherm naar GTB-overzicht 

 
 

8.4.1 Het GTB-overzicht 
U selecteert het schooljaar en eventueel de vestiging waarvan u het GTB-overzicht wilt 
bekijken. Standaard staat het GTB-overzicht op het huidige schooljaar en de hoofdvestiging 
ingesteld. Via het uitrolmenu selecteert u een ander schooljaar.  
Hierna klikt u op Gegevens ophalen.  
 

Selecteer vervolgens de gewenste peildatum en klik op het uitklapmenu  
Kies de datum bijgewerkt tot om de details weer te geven. 
(Let op: alleen de laatste twee bijgewerkt tot datums bevatten eventuele signalen!) 
 
Zie het volgende voorbeeld: 

 
Voorbeeld: kiezen peil- en bijgewerkt tot datum 
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Na de door u geselecteerde datums, verschijnt het volgende overzicht. 
 

 
Voorbeeld: GTB-overzicht peildatum  

 

Door te klikken op de knop  bij het door u geselecteerde onderwerp, ziet u detailgegevens 
van aantallen. Zie het voorbeeld hieronder. 
 

 
Voorbeeld: Aantal bekostigd aantal leerlingen 

 
Onder aan het scherm vindt u een toelichting over het GTB-overzicht.  
Deze toelichting kunt u openklappen door erop te klikken. 
 

8.5 Onderwijslocaties 

 
Heeft u een school met een onderwijslocatie(s) dan ziet u dit in deze tegel. 
 
Door op de knop Meer details te klikken, verschijnt het volgende scherm: 
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Voorbeeld: Overzicht Onderwijslocaties 

 

8.6 Meer informatie 

 
 
Voor meer informatie verwijzen wij u hier naar onze website. 
Verder kunt u hier ook rechtstreeks naar de gebruikershandleiding van Mijn BRON. 
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9. Dashboard van een (v)so cluster 1 en 2  

Algemene informatie 
Nadat u bent ingelogd, komt u op uw persoonlijke dashboard. In een aantal tegels ziet u 
verschillende onderwerpen bij elkaar. Voor uw instelling voor het (voortgezet) speciaal 
onderwijs cluster 1 en 2 staan deze onderwerpen vast.  Vanuit de overzichtstegels kan er 
verder geklikt worden naar detailinformatie. 
 
In dit hoofdstuk zijn de tegels met onderwerpen voor uw (v)so-instelling cluster 1 en 2 
beschreven. De dashboards van de andere schoolsoorten en het dashboard van een 
schoolbestuur staan beschreven in de hoofdstukken 7 tot en met 11. 
 

9.1 Het dashboard van een (v)so-instelling cluster 1 en 2 

Door op het tabblad Dashboard te klikken verschijnt onderstaand scherm. 
 

 
Voorbeeld: Dashboard van een (v)so-instelling cluster 1 en 2 

 
Het dashboard bevat vijf tegels. Hieronder volgt per tegel een uitleg. 
 

9.2 Algemeen 

 
In deze tegel staat: 

 Leerlingen BRON actueel: Het actuele aantal leerlingen dat is opgenomen in BRON 

 BRON leerlingen per <datum>: het aantal leerlingen in BRON op de peildatum 

 Eigen opgave per <datum>: uw eigen opgave van het aantal leerlingen op uw 
instelling 

 Laatste uitwisseling: de datum waarop u voor het laatst gegevens heeft uitgewisseld 
met BRON. 
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Door op de knop Meer details te drukken verschijnt het volgende scherm. 
 

 

 
Voorbeeld: Scherm Meer details 

 

Door op de knop  te klikken, kunt u vanuit Mijn BRON deze gegevens voor 
eigen gebruik exporteren naar een Excel-bestand. 
 
 
9.2.1 Actuele gegevens 
Detailscherm voor uw instelling met (meerdere) vestigingen 
De voor uw instelling actuele gegevens staan hier getoond. Ook als uw instelling (meerdere) 
vestigingen heeft, kunt u hiervan de actuele gegevens vinden. De onderste regel geeft het 
totaal aantal leerlingen op uw instelling (inclusief alle vestigingen) weer. 
 
Helemaal onder aan het scherm vindt u een toelichting bij de verschillende actuele gegevens 
in het dashboard. Deze toelichting kunt u openklappen door erop te klikken. 
 
 
9.2.2 Aantal leerlingen per peildatum 

 
Voorbeeld:  Aantal leerlingen per peildatum  

 
Een voorbeeld van het overzicht Aantal leerlingen per peildatum is hierboven weergegeven. 
Klik op de knop  in de eerste kolom naar detailinformatie per aanleverpunt. 
 
Onder aan het scherm vindt u een toelichting bij de verschillende gegevens in het 
dashboard. Deze toelichting kunt u openklappen door erop te klikken. 
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9.2.3 Eigen opgave leerlingen 
U kunt de opgave van het aantal leerlingen in Mijn BRON doorgeven en actueel houden. 
DUO gebruikt deze gegevens alleen om uw instelling te ondersteunen bij het actueel houden 
van uw leerlingenadministratie. Wanneer DUO verschillen constateert, kunnen wij u hier via 
een e-mail op attenderen zodat u tijdig actie kunt ondernemen. 
 
Door op de knop  te klikken voor de gewenste peildatum, kunt u (per vestiging) uw opgave 
doorgeven. Dit doet u door op het potloodje aan het einde van de regel klikken. Zie het 
volgende scherm. 
 

 
 
Voorbeeld: Eigen opgave leerlingen 

 
Doorgeven eigen opgave 
Nadat u op het potloodje  klikt, komt u op het volgende scherm.  

 
  
Voorbeeld: Aantal leerlingen wijzigen 

 
Let op: U staat op het punt het aantal leerlingen op de gekozen peildatum te wijzigen en niet 
het actuele aantal leerlingen. 
 

Klik op de knop  als u uw Eigen opgave wilt bevestigen. 

 
9.3 Overgang PO-VO 
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In deze tegel staat in BRON het aantal leerlingen met een schooladvies vo en het aantal met 
een herzien schooladvies vo en het aantal leerlingen met een eindtoets. 

 
Door op de knop Meer details te klikken verschijnt het volgende scherm. 
 

 
Voorbeeld: Detailscherm overgang po-vo 

            

Door op de knop  te klikken, kunt u vanuit Mijn BRON deze gegevens voor 
eigen gebruik exporteren naar een Excel-bestand. 
 

9.4 Bekostiging 

 
In deze tegel ziet u de laatste gegevens op de peildatum 1 oktober en de datum van het 
bijgewerkte overzicht Geconsolideerde Tellingen Bekostiging (GTB). 
 
Voor meer informatie over de bekostigingsgegevens per vestiging klikt u op de knop Meer 
details. Onderstaand scherm verschijnt. 
 

 
Voorbeeld: Invoerscherm naar GTB-overzicht 

 
9.4.1 Het GTB-overzicht 
U selecteert het schooljaar en eventueel de vestiging waarvan u het GTB-overzicht wilt 
bekijken. Standaard staat het GTB-overzicht op het huidige schooljaar en de hoofdvestiging 
ingesteld. Via het uitrolmenu selecteert u een ander schooljaar. Hierna klikt u op Gegevens 
ophalen.  
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Selecteer vervolgens de gewenste peildatum en klik op het uitklapmenu  
Kies de datum bijgewerkt tot om de details weer te geven. 
 
(Let op: alleen de laatste twee bijgewerkt tot datums bevatten eventuele signalen!) 
 
Zie het volgende voorbeeld: 

 
Voorbeeld: kiezen peil- en bijgewerkt tot datum 

 

Na de door u geselecteerde datums, verschijnt het volgende overzicht. 

 
Voorbeeld: GTB-overzicht 

 

Door te klikken op de knop  bij het door u geselecteerde onderwerp, ziet u detailgegevens 
van  aantallen. Zie het voorbeeld hieronder. 

 
Voorbeeld: aantal bekostigd aantal leerlingen 

 
Onder aan het scherm vindt u een toelichting over het GTB-overzicht.  
Deze toelichting kunt u openklappen door erop te klikken. 

 
9.5 Passend Onderwijs 

 
In deze tegel vindt u het aantal leerlingen in BRON: 

 met een residentiële plaats 

 met een arrangement. 
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Voor meer informatie over deze gegevens klikt u op de knop Meer details.  
Onderstaand scherm verschijnt. 

 

                    
Voorbeeld: Overzicht residentiële plaats/arrangement 

 

Door op de knop  te klikken, kunt u vanuit Mijn BRON deze gegevens voor 
eigen gebruik exporteren naar een Excel-bestand. 
 

9.6 Meer informatie 

 
Voor meer informatie verwijzen wij u hier naar onze website. 
Verder kunt u hier ook rechtstreeks naar de gebruikershandleiding van Mijn BRON. 
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10. Dashboard voor een (v)so school cluster 3 en 4 

Algemene informatie 
Nadat u bent ingelogd, komt u op uw persoonlijke dashboard. In een aantal tegels ziet u 
verschillende onderwerpen bij elkaar. Voor uw school voor het (voorgezet) speciaal 
onderwijs cluster 3 en 4 staan deze onderwerpen vast. Vanuit de overzichtstegels kan er 
verder geklikt worden naar detailinformatie. 

 
In dit hoofdstuk zijn de tegels met onderwerpen voor de (v)so-scholen cluster 3 en 4 
beschreven. De dashboards van de andere schoolsoorten en het dashboard van een 
schoolbestuur staan beschreven in de hoofdstukken 7 tot en met 11. 

10.1 Het dashboard van een (v)so-school cluster 3 en 4 

Door op het tabblad Dashboard te klikken verschijnt onderstaand scherm. 

 
Voorbeeld: Dashboard van een (v)so- school cluster 3 en 4 

 
Het dashboard bevat vijf tegels. Hieronder volgt per tegel een uitleg. 

10.2 Algemeen 

 
In deze tegel staat: 

 Leerlingen BRON actueel: Het actuele aantal leerlingen dat is opgenomen in BRON 

 BRON leerlingen per <datum>: het aantal leerlingen in BRON op de peildatum 

 Eigen opgave per <datum>: uw eigen opgave van het aantal leerlingen op uw school 

 Laatste uitwisseling: de datum waarop u voor het laatst gegevens heeft uitgewisseld 
met BRON. 

 
Door op de knop Meer details te drukken verschijnt het volgende scherm. 
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Voorbeeld: Scherm Meer details 

Door op de knop  te klikken, kunt u vanuit Mijn BRON deze gegevens voor 
eigen gebruik exporteren naar een Excel-bestand. 
 
 
10.2.1 Actuele gegevens 
Detailscherm voor uw school met (meerdere) vestigingen 
De voor uw school actuele gegevens staan hier getoond. Ook als uw school (meerdere) 
vestigingen heeft, kunt u hiervan de actuele gegevens vinden. De onderste regel geeft het 
totaal aantal leerlingen op uw school (inclusief alle vestigingen) weer. 
 
Helemaal onder aan het scherm vindt u een toelichting bij de verschillende actuele gegevens 
in het dashboard. Deze toelichting kunt u openklappen door erop te klikken. 
 
 
10.2.2 Aantal leerlingen per peildatum 

 
Voorbeeld:  Aantal leerlingen per peildatum  

 
Een voorbeeld van het overzicht Aantal leerlingen per peildatum is hierboven weergegeven. 
Klik op de knop  in de eerste kolom naar detailinformatie per aanleverpunt. 
 
Onder aan het scherm vindt u een toelichting bij de verschillende gegevens in het 
dashboard. Deze toelichting kunt u openklappen door erop te klikken. 
 
10.2.3 Eigen opgave leerlingen 
U kunt de opgave van het aantal leerlingen in Mijn BRON doorgeven en actueel houden. 
DUO gebruikt deze gegevens alleen om uw school te ondersteunen bij het actueel houden 
van uw leerlingenadministratie. Wanneer DUO verschillen constateert, kunnen wij u hier via 
een e-mail op attenderen zodat u tijdig actie kunt ondernemen. 
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Door op de knop  te klikken voor de gewenste peildatum, kunt u (per vestiging) uw opgave 
doorgeven. Dit doet u door op het potloodje aan het einde van de regel klikken. Zie het 
volgende scherm. 
 

 
Voorbeeld: Eigen opgave leerlingen 

 
Doorgeven eigen opgave 
Nadat u op het potloodje  klikt, komt u op het volgende scherm.  
 

  
Voorbeeld: Aantal leerlingen wijzigen 

 
Let op: 
U staat op het punt het aantal leerlingen op de gekozen peildatum te wijzigen en niet het 
actuele aantal leerlingen. 
 

Klik op de knop  als u uw Eigen opgave wilt bevestigen. 

 

10.3 Overgang PO-VO 

 
In deze tegel staat in BRON het aantal leerlingen met een schooladvies vo en het aantal 
leerlingen met een herzien schooladvies vo en het aantal leerlingen met een eindtoets. 
 
Door op de knop Meer details te klikken verschijnt het volgende scherm. 
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Voorbeeld: Detailscherm overgang po-vo 

 

Door op de knop  te klikken, kunt u vanuit Mijn BRON deze gegevens voor 
eigen gebruik exporteren naar een Excel-bestand. 
 

10.4 Bekostiging 

 
In deze tegel ziet u de laatste gegevens voor de peildatum 1 oktober en de datum van het 
bijgewerkte overzicht Geconsolideerde Tellingen Bekostiging (GTB). 
 
Voor meer informatie over de bekostigingsgegevens per vestiging klikt u op de knop Meer 
details. Onderstaand scherm verschijnt. 
 

 
Voorbeeld: Invoerscherm naar GTB-overzicht 
 
 
10.4.1 Het GTB-overzicht 
U selecteert het schooljaar en eventueel de vestiging waarvan u het GTB-overzicht wilt 
bekijken. Standaard staat het GTB-overzicht op het huidige schooljaar en de hoofdvestiging 
ingesteld. Via het uitrolmenu selecteert u een ander schooljaar. Hierna klikt u op Gegevens 
ophalen.  
 

Selecteer vervolgens de gewenste peildatum en klik op het uitklapmenu  
Kies de datum bijgewerkt tot om de details weer te geven. 
(Let op: alleen de laatste twee bijgewerkt tot datums bevatten eventuele signalen!) 
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Zie het volgende voorbeeld: 

 
Voorbeeld: kiezen peil- en bijgewerkt tot datum 
 

Na de door u geselecteerde datums, verschijnt het volgende overzicht. 
 

 
Voorbeeld: GTB-overzicht peildatum 1-10 

 

Door te klikken op de knop bij het door u geselecteerde onderwerp, ziet u detailgegevens 
van aantallen. Zie het voorbeeld hieronder. 
 

. 
Voorbeeld: aantal bekostigd aantal leerlingen 

 
Onder aan het scherm vindt u een toelichting over het GTB-overzicht.  
Deze toelichting kunt u openklappen door erop te klikken. 
 

10.5 Passend Onderwijs 

 
In deze tegel vindt u het aantal leerlingen in BRON: 

 met een residentiële plaats 

 met een arrangement epilepsiescholen 

 Toelaatbaarheidsverklaringen. 
 

Voor meer informatie over deze gegevens klikt u op de knop Meer details.  
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Onderstaand scherm verschijnt. 

 
Voorbeeld: Overzicht residentiële plaats/arrangement/toelaatbaarheidsverklaringen 
 

Door op de knop  te klikken, kunt u vanuit Mijn BRON deze gegevens voor 
eigen gebruik exporteren naar een Excel-bestand. 
 

10.6 Meer informatie 

 
Voor meer informatie verwijzen wij u hier naar onze website. 
Verder kunt u hier ook rechtstreeks naar de gebruikershandleiding van Mijn BRON. 
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11. Mijn BRON voor schoolbesturen 

Algemene informatie 
U kunt als bestuur in Mijn BRON navigeren tussen uw eigen dashboard en dat van uw 
onderliggende scholen. Via de tegel Scholenlijst kunt u als schoolbestuur namelijk een 
overzicht met alle onderliggende scholen of instellingen raadplegen. Door op de naam van 
een school/instelling te klikken, komt u in het dashboard van de betreffende school/instelling.  

 

Per tegel zijn dan de verschillende, bij elkaar horende onderwerpen, geclusterd. De tegel-
structuur is namelijk afgestemd per onderwijssoort. Zo hebben (s)bo-scholen en (v)so-
scholen ieder hun eigen relevante indeling. Vanuit de overzichtstegels kan er geklikt worden 
naar detailinformatie. 
 
In de volgende hoofdstukken beschrijven we de tegels met onderwerpen per schoolsoort. 
 

Hoofdstuk Dashboard  

 7 Bo 

 8 Sbo 

 9 (v)so cluster 1 en 2 

10 (v)so cluster 3 en 4 

 

11.1 Het dashboard van een schoolbestuur  

Nadat u bent ingelogd, komt u op uw dashboard. Hieronder ziet u een voorbeeld van een 
dashboard van een schoolbestuur met (s)bo-scholen. 
 

 
Voorbeeld: Dashboard bestuur 

 
Het dashboard bevat twee tegels. Hieronder volgt per tegel een uitleg. 
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11.1.1 Tegel Scholenlijst 

 
In deze tegel ziet u van uw bestuur een paar kerngetallen. Door op de knop Meer details te 
klikken gaat u naar een overzicht van uw onderliggende scholen/instellingen (zie 
onderstaand scherm).  
 
Per school zijn deze gegevens uit te klappen naar vestigingsniveau. 
 

Door op de knop  te klikken, kunt u vanuit Mijn BRON deze gegevens voor 
eigen gebruik exporteren naar een Excel-bestand. 
 
Verder kunt door op de naam van de school te klikken naar het persoonlijke dashboard van 
de betreffende school/instelling. 
 

 

            
Voorbeeld: Detailscherm scholenlijst 

 
 
11.1.2 Tegel Aantal leerlingen per peildatum 

 
 
Deze tegel is een snelkoppeling naar het overzicht van de leerlingen per peildatum.  
Alle besturen hebben hier de mogelijkheid om de leerlingen per peildatum voor hun 
scholen(instellingen)/vestiging in een keer te kunnen bekijken. Door op de knop Meer details 
te klikken, verschijnt onderstaand scherm. 
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Voorbeeld: Aantal leerlingen per peildatum 

 

Door op de knop  te klikken, kunt u deze gegevens voor eigen gebruik 
exporteren naar een Excel-bestand. 
 
Let op 

Per peildatum worden alleen de scholen getoond, waarvoor de geselecteerde peildatum een 
bekostigingsdatum is. De (v)so-scholen worden alleen bij peildatum 1 oktober getoond. 
 
Helemaal onder aan het scherm vindt u een toelichting bij de verschillende gegevens van het 
overzicht ‘leerlingen per peildatum’. 
 

11.2 Tabblad Mijn gegevens 

Via het tabblad Mijn gegevens kunt u naar de tegels Contactpersonen. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar hoofdstuk 4 van deze handleiding. 

 
11.3 Tabblad Bekostiging 

Via het tabblad Bekostiging kunt u naar het GTB-overzicht van uw school of instelling. 

Kies hier het gewenste jaar en de gewenste school/instelling door op de knop te klikken. 
 
Zie het volgende overzicht. 
 

 
Voorbeeld: GTB-overzicht 

 
Voor meer informatie over het gebruik van het GTB-overzicht van de scholen/instellingen 
verwijzen wij u naar de betreffende hoofdstukken in deze handleiding. 

 
11.4 Tabblad Digitaal archief 

Via het tabblad digitaal archief wordt het digitaal archief van uw schoolbestuur getoond. Meer 
informatie hierover leest u in hoofdstuk 5 van deze handleiding. 
 

11.5 Ondersteuning en contact 

Meer informatie over de inhoud van het tabblad Ondersteuning en contact, leest u in 
hoofdstuk 6 van deze handleiding. 



Blz. 54 

 

 

11.6 Tabblad Evaluaties 

Als er een evaluatie bekend is, kunt u dit via het tabblad Evaluaties lezen. 
 

11.7 Navigeren tussen dashboards 

Als u naar de gewenste school/instelling navigeert, is dit te herkennen boven in het scherm 
als volgt: 
 

 
 

U keert terug naar de scholenlijst door te klikken op de knop  
      
      
 
     - EINDE - 


