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Helpdesk gegevenslevering leraren  

De aanlevering van basisgegevens wordt ondersteund door de helpdesk gegevenslevering leraren 

van DUO. Informatie over de bereikbaarheid van de helpdesk vindt u op: 
https://www.duo.nl/lerarenportfolio.  
 
Telefoon: 050 599 9551 
E-mail: gegevensleveringleraren@duo.nl  
 

Datum: 25 maart 2019 
Dienst Uitvoering Onderwijs 
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1. Inleiding 
In deze handleiding leest u hoe u basisgegevens online via een invoerscherm kunt aanleveren aan 

DUO voor het Lerarenportfolio. Van iedere leraar levert u de basisgegevens aan. DUO verstuurt 

deze vervolgens naar het CIBG, de beheerder van het Lerarenportfolio.  

De aanlevering van de basisgegevens vindt plaats via Mijn DUO. Om de basisgegevens te kunnen 

aanleveren moet u beheerder zijn van Mijn DUO voor uw schoolbestuur of door de beheerder van 

uw schoolbestuur geautoriseerd zijn om gegevens via Mijn DUO te kunnen uitwisselen. U heeft de 

volgende rol nodig binnen Mijn DUO: BOP_aanleveren_gebruiker. 

Als u gegevens mag uitwisselen krijgt u een inlognaam, wachtwoord en token waarmee u kunt 

inloggen op Mijn DUO. Het aanmelden voor Mijn DUO en het toekennen van de benodigde 

autorisaties en rollen kunt u regelen via de zakelijke site van DUO: www.duo.nl/zakelijk.  

Via het invoerscherm op Mijn DUO kunt u gemakkelijk de gegevens van een individuele leraar door 

geven. Deze manier van aanlevering is daarom als u een aantal leraren wilt aanleveren of enkele 

wijzigingen wilt doorgeven. In hoofdstuk 2 leest u welke gegevens u moet aanleveren en in welk 

format. Vervolgens leest u in hoofdstuk 3 hoe u het invoerscherm moet invullen en hoe u de 

gegevens kunt versturen op Mijn DUO.  

Wijzigen de basisgegevens van een leraar, komt er een nieuwe leraar in dienst of gaat een leraar 

uit dienst? Dan moet u deze nieuwe gegevens doorgeven in een nieuwe aanlevering. In hoofdstuk 

5 leest u hoe u dit moet doen.  

 

 

  

  

  

http://www.duo.nl/zakelijk
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2. Aan te leveren basisgegevens 

De gegevens die aangeleverd moeten worden zijn persoonsgegevens van de leraar en de 

benoemingsgegevens. Een leraar wordt door het schoolbestuur benoemd tot het geven van 

onderwijs of tewerkgesteld zonder benoeming. De begindatum van de benoeming moet worden 

doorgegeven aan DUO, samen met de benoemingsgrondslag waarvoor de benoeming geldt. Naast 

de benoemingsgegevens moet ook de begindatum van de arbeidsovereenkomst of 

tewerkstellingsovereenkomst worden doorgegeven. Dit is de schriftelijke overeenkomst tussen 

schoolbestuur en leraar.  

Een leraar heeft één arbeidsovereenkomst, maar kan meerdere benoemingen hebben. Er is sprake 

van meerdere benoemingen als er een verschillende grondslag is voor de benoemingen óf als de 

benoemingen een andere startdatum hebben. Bijvoorbeeld als een leraar in het mbo zowel een 

geschiktheidsverklaring heeft als een lerarenopleiding: in dit geval heeft de leraar 2 

benoemingsgrondslagen. Of als een leraar in het vo door het schoolbestuur benoemd is tot het 

geven van biologie en op een later moment ook benoemd wordt tot het geven van natuurkunde in 

het vo. Of een groepsleerkracht in het po die ook benoemd is tot het geven van gym op basis van 

een andere grondslag.   

In sommige gevallen moet het onderwijsterrein van een leraar worden doorgegeven. Dit is 

afhankelijk van de benoeming: als u een benoemingsgrondslag selecteert waardoor de leraar als 

onbevoegd in het Lerarenportfolio komt moet u ook het onderwijsterrein doorgeven. Dit is 

bijvoorbeeld het geval als een leraar nog in opleiding is en bezig is zijn bevoegdheid te halen. Bij 

benoemingen die leiden tot een bevoegde leraar kan het onderwijsterrein niet worden 

doorgegeven. Als het onderwijsterrein moet worden aangeleverd, dan moet dit per 

onderwijsinstelling waar de leraar werkzaam is.  

Hieronder leest u welke gegevens u moet invullen in het invoerscherm. Het scherm is opgebouwd 

in drie onderdelen: leraar, arbeidsovereenkomst en benoemingen.  

Leraar 

Veld Uitleg Voorbeeld 

Burgerservicenummer  BSN van de leraar 
 8 of 9 cijfers 

123456789 

Geslacht  Geslacht van de leraar 
 Man, vrouw of onbekend  

Man  

Geboortedatum  Geboortedatum van de leraar 
 Dag, maand, jaar 

01 01 1980 

Heeft buitenlands adres  Alleen aanvinken als leraar buitenlands 
adres heeft 

 Als dit veld is aangevinkt, verschijnen 
onderstaande velden:  

 

Adresregel 1 t/m 3  Adres van de leraar, alleen in te vullen bij 
buitenlands adres  

 Mag niet gevuld worden als leraar in NL 
woont 

 Verplicht bij buitenlands adres 

Hauptstraße 1 
85001 
Bremen 
 

Land  Mag niet gevuld worden als leraar in NL 
woont 

 Verplicht bij buitenlands adres  
 Land waar leraar woont, alleen in de vullen 

bij buitenlands adres 

Duitsland  
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Arbeidsovereenkomst 

Veld Uitleg Voorbeeld 

Ingangsdatum  Startdatum van arbeidsovereenkomst of 
tewerkstelling 

01 01 2000 
 

Einddatum  Einddatum arbeidsovereenkomst of 
tewerkstelling 

 Optioneel, alleen in te vullen als datum 
bekend is  

01 10 2018 

Benoemingen 

Veld Uitleg Voorbeeld 

Ingangsdatum  Datum vanaf wanneer de leraar door de 
school benoemd is tot het geven van 
onderwijs 

01 01 2000 

Einddatum  Optioneel: alleen in te vullen als einddatum 
van benoeming bekend is 

 Mag niet voor ingangsdatum benoeming 
liggen 

01 01 2010 

Benoemingsgrondslag  De code met de bijbehorende 
benoemingsgrondslag 

601 

Onderwijsinstelling  De school waar de leraar werkzaam is 
 BRIN-nummer (optioneel) 
 Het BRIN nummer van de school vindt u 

hier 

00AA 

Volgnummer  Heeft de school meerdere vestigingen, dan 
kan de locatie waar de leraar lesgeeft 
worden doorgegeven via het volgnummer. 
Dit is een optioneel veld 

 Het volgnummer van uw school vindt u hier 

01 

Onderwijsterrein  Dit veld verschijnt alleen als bij de 
benoeming een benoemingsgrondslag is 
gekozen die (tijdelijk) onbevoegdheid 
aangeeft. Het terrein waar de docent 
onderwijs geeft, zie kader hieronder. 

wis 

Onderwijsterrein 

Po: in het po moet bij het onderwijsterrein worden doorgegeven of 

de docent groepsleerkracht, leerkracht lichamelijke opvoeding of 

vakleerkracht is.  

Vo: in het vo is het onderwijsterrein het vak dat de docent geeft. 

Mbo: in het mbo is er de keuze tussen Mbo en Educatie.  Mbo is de 

aansluiting op voortgezet onderwijs en voorbereidend op een 

beroepskwalificatie of Hbo-opleiding. 

 

https://duo.nl/zakelijk/instellingsinformatie.jsp
https://duo.nl/zakelijk/instellingsinformatie.jsp
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3. Invullen invoerscherm  

 

 Log in op Mijn DUO met uw gebruikersnaam, wachtwoord en token.  

 

Logt u voor de eerste keer in of heeft u problemen met inloggen? Kijk dan in de algemene 

handleiding van Mijn DUO.  

Als u bent ingelogd, komt u in het beginscherm van Mijn DUO:  

 Klik op ‘Basisgegevens leraren’ of ‘Benoemingen Onderwijzend Personeel’ 

let op: 

 Klik op ‘invoeren basisgegevens’ 

 

  

https://duo.nl/zakelijk/images/handleiding-beveiligde-site.pdf
https://duo.nl/zakelijk/images/handleiding-beveiligde-site.pdf
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Het invoerscherm verschijnt. Het invoerscherm is opgedeeld in gegevens over de leraar, gegevens 

over de arbeidsovereenkomst en gegevens over de benoeming.  

Gegevens over de leraar 

 

Veld Toelichting 

Burgerservicenummer Vul hier het BSN van de leraar in. 

Geslacht Selecteer hier het geslacht. 

Geboortedatum Vul hier de geboortedatum van de leraar in. 

 

Woont de leraar in het buitenland? Vink dan aan. Onderstaande velden 

verschijnen:  

 

Veld Toelichting 

Adresregel 1  Vul hier het adres van de leraar in. Heeft u niet 
genoeg ruimte? Gebruik dan adresregel 2 en 3.  

Land Selecteer het land waar de leraar woont. 
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Gegevens over de arbeidsovereenkomst 

 

Veld Toelichting 

Ingangsdatum Vul hier de startdatum van de arbeidsovereenkomst 
in. 

Einddatum Vul deze datum alleen in als de einddatum van de 
arbeidsovereenkomst bekend is. 

 

Gegevens over de benoeming 

In dit veld geeft u de benoeming van de leraar door. Heeft een leraar meerdere benoemingen? Dan 

kunt u een extra benoeming toevoegen door naast ‘Benoemingen’ op het plusje te klikken.  

 

Veld Toelichting 

Ingangsdatum Vul hier de startdatum in vanaf wanneer de school 
de leraar benoemd heeft tot het geven van 
onderwijs. 

Einddatum Vul hier de einddatum van de benoeming in. Vul 
deze alleen in als de einddatum bekend is.  

Benoemingsgrondslag Selecteer de juiste benoemingsgrondslag. U ziet 
alleen de grondslagen die van toepassing zijn voor 
uw sector (po/vo/mbo) 

Onderwijsinstelling Kies de onderwijsinstelling  waar de benoeming van 
toepassing is. Dit is het BRIN-nummer van de 
school. Dit veld is optioneel. 

 

Geldt de benoeming van de leraar voor meerdere onderwijsinstellingen? Klik dan naast 

‘Onderwijsinstellingen’ op het plusje om nog een instelling toe te voegen.  
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Bij benoemingen die niet leiden tot een bevoegdheid moet ook het onderwijsterrein worden 

doorgeven. Heeft u een benoemingsgrondslag geselecteerd die niet leidt tot een bevoegdheid? Dan 

verschijnt onderstaande scherm:  

 

Kies het juiste onderwijsterrein. Het is hier mogelijk om meerdere onderwijsterreinen op te geven.  

Heeft u het invoerscherm volledig ingevuld? Klik dan op ‘opslaan’ om de gegevens te verzenden.   
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4. Wijzigingen doorgeven 
Als de gegevens van een leraar wijzigen moet u deze doorgeven aan DUO. Bijvoorbeeld als een 

leraar een extra benoeming krijgt. Of als er een nieuwe leraar in dienst komt.  

U hoeft alleen leraren door te geven waarbij er iets verandert. Er is geen apart scherm om 

wijzigingen door te geven. De actuele gegevens van de leraar geeft u door via het invoerscherm. 

Het is belangrijk dat u de volledige, actuele situatie van de leraar aanlevert. Als u een wijziging 

doorgeeft, vult u in het invoerscherm dus zowel de wijziging als de bestaande benoeming. 

In de voorbeelden van bijlage 1 zijn verschillende situaties opgenomen waarin er sprake is van een 

wijziging.  

Een leraar komt in dienst  

Komt er een nieuwe leraar in dienst? Dan moet u deze nieuwe leraar aanleveren. Dit kunt u doen 

door de gegevens van de leraar in het invoerscherm in te vullen.   

Een leraar krijgt een extra benoeming 

Als een schoolbestuur een leraar een extra benoeming geeft, dan moet deze wijziging ook 

doorgegeven worden. U kunt dit doen door het invoerscherm in te vullen met zowel de bestaande 

en de nieuwe benoeming.  

Een leraar geeft tijdelijk een ander vak 

Als een leraar tijdelijk invalt voor een andere leraar van een ander vak en deze periode duurt 

langer dan een kalendermaand, dan moet u dit doorgeven. De leraar krijgt hierdoor namelijk 

tijdelijk een extra benoeming. Deze nieuwe, tijdelijke benoeming kan doorgegeven worden in het 

invoerscherm, samen met de bestaande benoeming. Als de invalperiode al een duidelijke 

einddatum heeft, kun u die alvast invullen en gelijk met de benoeming meesturen. Is dit niet het 

geval, dan geeft u de einddatum door als de invalperiode is gestopt.  

Een onbevoegde leraar wordt bevoegd  

Als een leraar als onbevoegd in het Lerarenportfolio staat en vervolgens zijn diploma of 

getuigschrift behaalt, moet deze wijziging worden doorgegeven. De benoemingsgrondslag 

verandert dan namelijk. De einddatum van de oude benoeming moet worden doorgegeven via het 

invoerscherm. Daarnaast moet de nieuwe benoeming worden doorgegeven met de actuele 

benoemingsgrondslag en startdatum.  

Een leraar gaat uit dienst 
Als een leraar uit dienst gaat, moet u dit doorgeven. De einddatum van de benoeming en van de 

arbeidsovereenkomst veranderen namelijk. De wijziging kunt u doorgeven door het invoerscherm 

nogmaals met de gegevens van de leraar in te vullen, maar nu met de einddatum van de 

benoeming en van de arbeidsovereenkomst. 
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Bijlage 1: Voorbeelden aanlevering 

Een bevoegde leraar met één benoeming  

Anton Alberts komt  01-10-2017 in dienst bij schoolbestuur 13278. Het bestuur benoemt Anton per 

05-10-2017 tot groepsleerkracht met als grondslag Getuigschrift lerarenopleiding vo (501) bij 

school 13EE.  

In dit geval geeft het schoolbestuur 1 arbeidsovereenkomst met 1 benoeming door. Omdat Anton 

een bevoegde leraar is, hoeft het onderwijsterrein niet ingevuld te worden. De school vult het 

invoerscherm met de volgende gegevens: 
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Een onbevoegde leraar met één benoeming  

Boy Bakker is op 01-01-2002 in dienst getreden bij schoolbestuur 13278. Hij is benoemd op 05-01-

2002 met als grondslag Geschiktheidsverklaring (609) als leraar wiskunde bij school 13EE.   

In dit geval geeft het schoolbestuur 1 arbeidsovereenkomst met 1 benoeming door. Omdat Boy 

niet bevoegd is, moet het onderwijsterrein  ook worden doorgegeven. De school vult het 

invoerscherm met de volgende gegevens: 
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Een bevoegde leraar met meerdere benoemingen  
Christina Cats is op 01-06-2008 in dienst getreden bij schoolbestuur 13278. Zij is benoemd op 05-

01-2008 als groepsleerkracht met grondslag een WHW getuigschrift (701) in het primair onderwijs 

bij school 13EE. Per 01-01-2016 is zij door deze school ook benoemd tot het geven van gym met 

als grondslag Ministeriële regeling LO (704).  

In dit geval geeft het schoolbestuur 1 arbeidsovereenkomst met 2 benoemingen door. De beide 

benoemingen hebben een andere grondslag en begindatum, dus moeten er 2 benoemingen worden 

ingevuld in het invoerscherm:  
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Een leraar met een bevoegde en onbevoegde benoeming 

Dirk Derksen is op 01-03-2014 in dienst getreden bij schoolbestuur 13278. Hij is per 05-03-2014 

benoemd als leraar Aardrijkskunde met als grondslag een WHW getuigschrift (601) op school 13EE. 

Ook is hij per 05-03-2014 benoemd tot leraar geschiedenis met als grondslag 

Geschiktheidsverklaring (609).  

In dit geval geeft het schoolbestuur 1 arbeidsovereenkomst met 2 benoemingen door. De 

benoemingen hebben een andere grondslag, dus moeten er 2 benoemingen worden doorgegeven. 

Benoeming met grondslag 601 leidt tot een bevoegde benoeming en dus hoeft het onderwijsterrein 

niet worden ingevuld. Bij benoeming met grondslag 609 moet dit wel, want deze benoeming leidt 

tot een onbevoegde benoeming: 
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Een leraar krijgt een extra benoeming 

Philip Potjer is sinds 01-06-2015 in dienst bij schoolbestuur 13278. Het schoolbestuur heeft hem 

per 05-06-2015 benoemd als groepsleerkracht met grondslag WHW getuigschrift (701) bij school 

13EE. Philip start met zijn opleiding tot gymdocent. Zijn school benoemt het voor het geven van 

gym met als grondslag In opleiding tot leraar LO (707) per 01-10-2017. Deze nieuwe benoeming 

moet worden doorgegeven door de school, omdat deze benoeming een andere grondslag en 

startdatum heeft dan zijn eerdere benoeming. Bij de nieuwe benoeming moet het onderwijsterrein 

(leerkracht zintuiglijke en lichamelijke oefening) worden meegegeven, want Philip is op dit moment 

nog niet bevoegd. De school vult het invoerscherm de volledige, actuele situatie in: 
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Een leraar geeft tijdelijk een ander vak 

Selma Sandt is per 01-01-2001 in dienst bij schoolbestuur 13278. Het schoolbestuur heeft haar 

benoemd per 05-01-2001 als leraar biologie met als grondslag WHW getuigschrift (601) bij school 

13EE. Haar collega die natuurkunde geeft wordt ziek. De verwachting is dat dit langer dan een 

maand gaat duren. Selma neemt de lessen over. Zij heeft echter geen bevoegdheid voor 

natuurkunde; zij heeft een lerarenopleiding biologie afgerond. De school benoemt haar daarom per 

01-09-2017 tijdelijk met als grondslag tijdelijke vervanging (610). Deze nieuwe benoeming moet 

worden doorgegeven, omdat de invalperiode langer dan een maand duurt. De school het 

invoerscherm met de volledige, actuele situatie: 
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Een onbevoegde leraar wordt bevoegd 

Karim Koura komt als zij-instromer in dienst bij schoolbestuur 13278 per 01-01-2015. Hij is 

benoemd bij school 13EE voor het geven van Middelbaar beroepsonderwijs per 05-01-2015 met als 

grondslag Geschiktheidsverklaring en in opleiding (503). De school vult het invoerscherm met de 

volgende gegevens: 
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Op 01-01-2017 heeft Karim zijn PDG behaald. Hij blijft in dienst bij schoolbestuur 13278. Het 

schoolbestuur benoemt hem nu met benoemingsgrondslag 502 per 01-01-2017. Deze wijziging 

moet worden doorgegeven, omdat de ene benoeming eindigt en er een nieuwe benoeming voor in 

de plaats komt. De school vult het invoerscherm opnieuw met de nieuwe, actuele situatie: 

 

Karim zijn oude benoeming (503) is beëindigd. De school moet daarom de einddatum van deze 

benoeming doorgeven. Ook de nieuwe benoeming wordt in de wijziging doorgegeven.  
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Een leraar gaat uit dienst 

Harry de Hoog is sinds 01-01-2002 in dienst bij schoolbestuur 13278. Het schoolbestuur heeft hem 

benoemd als leraar wiskunde met als grondslag WHW getuigschrift (601) per 05-01-2002 op school 

13EE. Het schoolbestuur heeft de basisgegevens van Harry doorgegeven aan DUO. Harry gaat uit 

dienst per 31-07-2017. Omdat dit een wijziging is van de gegevens, moet dit aan DUO worden 

doorgegeven. De school vult het invoerscherm met de volgende gegevens: 
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