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Versiebeheer 
 

Versie Datum Status Auteur Aanleiding 

0.1 augustus 2016 Concept DUO Doorontwikkelen BRON 

0.2 september 2016 Concept  DUO Review IPO  

1.0 oktober 2016 Definitief DUO Veldtest 2016 

2.0 januari 2017 Definitief DUO Het nieuwe BRON mbo   

3.0 februari 2017 Definitief DUO OBO aanvraag kan meerdere keren 

per jaar (één keer per dag)   

4.0 maart 2017 definitief DUO Officiële benaming OBO is gewijzigd  

Tekstueel aangepast  

4.1 juli 2017 definitief DUO Beveiligde site wordt Mijn DUO  

4.2 maart 2018 concept DUO Tekstueel aangepast, volgende dag 

is volgende werkdag.  

Sinds februari 2018 staan er vijf 

controlegetallen in het OBO (i.p.v. 

vier)  

5.0 april 2018 definitief DUO Review IPO   

 

 
Doel 
U kunt met behulp van deze werkinstructie als instellingsmedewerker een  ‘Overzicht 

Basisregisteronderwijs Onderzoek’ (OBO) bij DUO aanvragen. U gebruikt het OBO voor 

de accountantscontrole. 

 

Doelgroep 
Bekostigde mbo-instellingen 
 

Beheer 
Het ‘Expertise Centrum/Kennis & Leercentrum’ (EC/KLC) van de ‘Dienst Uitvoering 

Onderwijs’ (DUO) beheert deze werkinstructie. 
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Algemeen  
Een OBO is een overzicht van deelnames en resultaten uit het ‘Onderwijsdeelname- en 

Onderwijsresultaat-register’, aangevuld met persoonsgegevens. Deze gegevens heeft de 

instellingsaccountant nodig voor het ‘Bekostigingsonderzoek’.  

 

U vraagt een OBO voor een bepaald bekostigingsjaar aan via Mijn DUO. Dit geldt alleen 

voor bekostigde instellingen. U kunt OBO’s (voor één of meer BRIN-nummers) 

aanvragen. Dit overzicht wordt de volgende werkdag op Mijn DUO geplaatst. U kunt 

meerdere OBO’s per jaar aanvragen, echter maar één keer per dag.  

 

Nadat er wijzigingen in de persoons- en/of bekostigingsgegevens zijn doorgevoerd kunt u 

een nieuwe OBO aanvragen. Bij een tweede of latere OBO zit een verschillenlijst die 

samen met de aangevraagde OBO op Mijn DUO wordt geplaatst.  

 

N.B.  

In het OBO staan géén:  

o Generieke examenonderdelen  

o AMvB Onderdelen 

o Keuzedelen 

o BPV keuzedelen  

o Periodes extra ondersteuning  

Deze gegevens staan wel in het ‘Registratie Overzicht’ (RO). De werkinstructie 

‘Aanvragen RO mbo’ vindt u op de DUO site: 

https://duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/studentenadministratie/bron-

controleren-met-fotos.jsp 

 

   

 

  

https://duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/studentenadministratie/bron-controleren-met-fotos.jsp
https://duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/studentenadministratie/bron-controleren-met-fotos.jsp
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Aanvragen OBO 
U heeft bepaalde rollen en kenmerken nodig voor het aanvragen van een OBO op Mijn 

DUO. De beheerder bij uw instelling kan deze aan uw account koppelen.  

 

De benodigde rollen en kenmerken voor een OBO aanvraag zijn: 

o Rol: Mijn DUO toegang 

o Rol: mbo behandelaar OBO 

o Kenmerk: uw BRIN-nummer(‘s)  

 

U logt als instellingsmedewerker in op Mijn DUO: https://zakelijk.duo.nl/zp  

o Selecteer BRON mbo. 

o Kies ‘Aanvragen OBO mbo’ en het scherm toont: 

 

 
Er is standaard ‘Studiejaar’ en een ‘BRIN-nummer’ gevuld.   

o U kunt via het dropdownmenu een vorig ‘Studiejaar’ selecteren.  

o U kunt via het dropdownmenu een ander BRIN-nummer selecteren  (mits 

geautoriseerd). 

o Klik op ‘Aanvragen’. 

 

Er verschijnt een foutmelding als: 

o Het BRIN-nummer van een ‘niet bekostigde instelling’ is. 

o Een eerdere OBO aanvraag nog niet is verwerkt.  

o U geen of onvoldoende autorisatie heeft. 

 

Is de aanvraag gelukt dan verschijnt de melding dat het OBO is vastgelegd. De volgende 

werkdag staat het overzicht klaar op Mijn DUO. 

  

*Opmerking over het aanvraagscherm;  

De officiële benaming van het OBO is ‘Overzicht Basisregisteronderwijs Onderzoek’. 

Op het overzichtsscherm staat echter ‘Aanvragen Overzicht BRON Onderzoek’. 

 

In het ‘Programma van Eisen’ (PvE), elektronische gegevensuitwisseling tussen mbo-

instellingen en de Dienst Uitvoering Onderwijs staat een uitgebreide beschrijving van elk 

recordsoort. Het PvE kunt u vinden op de DUO site: 

https://duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/studentenadministratie/verder-in-

bron.jsp 

https://zakelijk.duo.nl/zp
https://duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/studentenadministratie/verder-in-bron.jsp
https://duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/studentenadministratie/verder-in-bron.jsp
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Bestandsbeschrijving OBO 
 

Overzicht Basisregisteronderwijs Onderzoek (OBO) 
Het bestand bevat een ‘Overzicht Basisregister onderwijs Onderzoek’ (OBO) voor één 

instelling. Dit overzicht bestaat uit alle inschrijvingen (deelnames) en diploma’s 

(resultaten) die van belang zijn voor het actuele studiejaar. Een studiejaar betreft de 

periode van 1 augustus tot en met 31 juli. 

 

De OBO bevat de volgende gegevens: 

 

o Alle opgenomen inschrijvingen en inschrijvingsperiodes die in het studiejaar geldig 

zijn.  

 

o Alle BPV’s van studenten waarvoor een inschrijvingsperiode met leertraject BBL is 

opgenomen in de OBO, die geldig zijn in het studiejaar en geldig zijn tijdens de in 

de OBO opgenomen inschrijvingsperiode en horen bij een inschrijving met een 

leertraject BOL(_DT) of BBL en betrekking hebben op een opleiding. 

 

o Alle behaalde diploma’s in het kalenderjaar waarin het studiejaar begint. 

Hierbij worden ook de bijbehorende inschrijving, en de inschrijvingsperiode waarin 

het diploma is behaald opgenomen. 

 

o Alle personen waarvoor een inschrijving of diploma in de OBO is opgenomen. 

 

o Alle verblijfstitels die geldig zijn in het studiejaar van de personen die in de OBO 

zijn opgenomen omdat er een inschrijving geldig is in het studiejaar. 

 

o Een vijftal controletotalen over de gegevens uit het OBO opgenomen. 

 

 

Bestandsnaam: 

OBO_99XX_SSSS_EEJJMMDD.CSV  

Het OBO wordt in een zip-bestand geleverd met als naam 99XX EEJJMMDD.ZIP 

 

Uitleg definitie bestandsnaam: 

  

o 99XX  = BRIN-nummer 

o SSSS  = beginjaar van het studiejaar waarop het OBO betrekking heeft  

                                 (bij 2017-2018 is dit 2017)  

o EEJJMMDD = datum waarop het overzicht is aangemaakt  

 

Formaat: 

Het bestand bevat de volgende recordsoorten: 

o VLP   = Voorlooprecord 

o PER    = Persoonsgegevens 

o VBT    = Verblijfstitelgegevens 

o ISG   = Inschrijvingsgegevens 

o ISP   = Inschrijvingsperiode-gegevens 

o BPV   = BPV-gegevens 

o DIP   = Diploma-gegevens 

o CTR    = Controletotalen 
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Bestandsbeschrijving verschillenlijst bij het OBO 

Definitie 

Als u eerder een OBO heeft aangevraagd, wordt bij het eerst volgende OBO (voor 

datzelfde studiejaar) een verschillenlijst meegeleverd met daarin alle verschillen t.o.v. 

het vorige OBO. 

Per recordtype uit het OBO m.u.v. voorloop- en sluitrecord wordt een bestand 

aangemaakt met daarin de verschillen voor dat recordtype.  

Het gaat om de volgende bestanden: 

o persoon 

o verblijfstitel 

o inschrijving 

o inschrijvingsperiode 

o BPV 

o diploma 

Elk van deze bestanden bevat: 

o een kopregel met de namen van de gegevens in het detailrecord  

o een voorlooprecord met algemene gegevens  

o én indien aanwezig, detailrecords met de verschillen.  

 

In de detailrecords wordt de oude en de nieuwe stand van de gegevens opgenomen met 

daarbij aangegeven of het verschil is veroorzaakt door een toevoeging, een wijziging of 

een verwijdering. 

 

Bij een toevoeging is de oude stand leeg, en de nieuwe gevuld.  

Bij een verwijdering is de oude stand gevuld en de nieuwe leeg.  

Bij een wijziging is de oude stand volledig gevuld en zijn in de nieuwe stand alleen de 

gewijzigde gegevens gevuld. Indien een gegeven is leeggemaakt wordt dit gemarkeerd 

met een ‘*’. 

 

Beheeraspecten: 

Het bestand mag geen lege records of onverwachte tekens zoals tabs bevatten. 

Karakterset: UTF-8 

 

Bestandsnaam: 

OBOV_YYY_99XX_EEJJMMDD.CSV 

 

Het OBO en bijbehorende verschillenlijsten worden samen in een zip-bestand geleverd. 

Het zip-bestand heeft de volgende naam: 99XX EEJJMMDD.ZIP 

 

Uitleg definitie bestandsnaam (zowel de verschillenlijst als het zip-bestand): 

YYY Recordsoort waarvoor het bestand de verschillen bevat. Mogelijke 

waarden: 

o PER: verschillen persoon 

o VBT: verschillen verblijfstitel 

o ISG: verschillen inschrijving 

o ISP: verschillen inschrijvingsperiode 

o BPV: verschillen BPV 

o DIP: verschillen diploma 

99XX BRIN 

EEJJMMDD Datum waarop het overzicht is aangemaakt 

 

 


