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Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

De Akker, Stichting v prot-chr primair onderwijs in de gemeente Oldebroek e.o.

42759

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

42759



42760
ZOK GG Tricht-Geldermalsen
Laan van Leeuwenstein 6
4191 NB GELDERMALSEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 42760

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4054-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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42761
Stichting Ultiem
Groen van Prinstererstraat 94
9602 VL HOOGEZAND

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 42761

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4055-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Integrale Streekschool Hoenderloo
Middenweg 31
7351 BA HOENDERLOO

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 42767
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4056-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting HAPPY KIDS Education
Augusto Sandinostraat 128
3573 ZG UTRECHT

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4057-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Leren in de Tussenruimte
Tuinderijlaan 2
1036 LM AMSTERDAM

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 42769
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4058-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Vereniging tot het verstrekken v ondw op
reformatorische grondslag te Oldebroek
Postbus 26
8096 ZG OLDEBROEK

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 42774
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4061-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Omniumscholen
Tjalk 28
1276 EB HUIZEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4065-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Stichting Omniumscholen

42782

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

42782



42786
Stichting De Maashorst School
Aldetiendstraat 21 A
5402 ZC UDEN

Datum 01 maart 2023
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Bevoegd gezag nummer 42786

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4066-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4067-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4068-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór



Pagina 2 van 4

Ons kenmerk
VW4068-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4069-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4070-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting De Schoolwerkplaats
Jacob Catslaan 7
1985 AD DRIEHUIS NH

Datum 01 maart 2023
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Ons kenmerk
VW4071-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4072-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van



Pagina 3 van 4

Ons kenmerk
VW4072-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4073-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting ExpeditieWijz
Kokerjuffer 42
7559 DM HENGELO OV

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 42802

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4074-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Groos
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Rijnstraat 50
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4075-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4076-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Onderwijsstichting de Nieuwe Linde
Durendaaldreef 3
5062 LV OISTERWIJK

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 42814

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4078-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW4078-2022/1

Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Vereniging tot het Verstrekken van Chr. Nationaal
Schoolonderwijs te Oostwolde
Postbus 66
8090 AB WEZEP

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 42815
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4079-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW4079-2022/1

Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting De Uni voor Kinderkunde
Zuiderpark 20
9724 AH GRONINGEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 42825

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4082-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Stichting De Uni voor Kinderkunde

42825

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

42825



42826
Stichting Islamitisch basisonderwijs Amsterdam
Albardagracht 106
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Rijnstraat 50
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4083-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4084-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4085-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. verstrekken basisonderw. gereform. grondslag te
Yerseke
Postbus 104
4400 AC YERSEKE

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 42836
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4089-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Vrijeschool Lelystad
Het Bildt 155
8245 CN LELYSTAD

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Ons kenmerk
VW4090-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stg. tot het Verstr. van Bas. ond. op Geref. Grondsl.
Stationsstraat 67
3905 JH VEENENDAAL

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 42980

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4091-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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Ons kenmerk
VW4091-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. tot het Verstr. van Ond. op Geref. Grondslag
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Leeuwenlaan 10
4532 AD TERNEUZEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 43005
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4093-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW4093-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Speciaal Onderwijs Tarcisiusschool
Pater Eijmardweg 19
6525 RL NIJMEGEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 43058
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4094-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW4094-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Zwijndrecht
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3332 RN ZWIJNDRECHT

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 43175

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4095-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór



Pagina 2 van 4

Ons kenmerk
VW4095-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4096-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW4096-2022/1

Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Kathol. Onderw. Vierlingsbeek
Theobaldusweg 54
5825 BL OVERLOON

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 43305
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4099-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Katholieke Scholenstichting Fectio
Pelmolen 19
3994 XX HOUTEN

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4100-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. CO op Reformat. Grondslag te Barendrecht
Dorpsstraat 184
2992 AB BARENDRECHT

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 43383

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4101-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4102-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Katholiek Onderwijs Raamsdonk
Kerkstraat 33
4944 XB RAAMSDONK

Datum 01 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Ons kenmerk
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4105-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van



Pagina 3 van 4

Ons kenmerk
VW4105-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4106-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW4106-2022/1

Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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44175
Vereniging 'Een School met de Bijbel'
Postbus 54
3370 AB HARDINXVELD-GIESSENDAM

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 44175

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4108-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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Ons kenmerk
VW4108-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW4108-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Vereniging 'Een School met de Bijbel'

44175

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

44175



44201
Onderwijsstichting KempenKind
Mortel 1
5521 TP EERSEL

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 44201

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4109-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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Ons kenmerk
VW4109-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW4109-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Hervormde Vereniging voor Chr. Onderw. te
IJsselmuiden
Postbus 66
8090 AB WEZEP

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 44318
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4110-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW4110-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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44397
Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderw.
Venray/Regio
Eindstraat 20
5801 CR VENRAY

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 44397

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4111-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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44813
Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon
Postbus 809
5900 AV VENLO

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 44813
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4112-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon

44813

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

44813



45000
Stichting Primenius
Postbus 12
9665 ZG OUDE PEKELA

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 45000
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4113-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Rijnstraat 50
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4114-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW4115-2022/1

Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Vereniging voor Christel. Prim. Onderwijs
Anne Frankstraat 26
3207 GA SPIJKENISSE

Datum 02 maart 2023
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4118-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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VW4119-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. tot het verstr. v. o.o.g. grondslag te Waardenburg
Notaris van Aalstweg 4
4181 BC WAARDENBURG

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 46021

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4120-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. Instandh. Scholen Bijbel te Molenaarsgraaf e.o.
Postbus 80
3360 AB SLIEDRECHT

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 46060
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4121-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW4121-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. tot het Verstrekken bo op RG vd Noordoostpolder
en omg.
Vogelsant 8
8303 ZR EMMELOORD

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 46152
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4122-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. t.h. verstr. cbo op r.g. te Aagtekerke en Meliskerke
Valkenburgstraat 10
4365 AC MELISKERKE

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 46697

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4125-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Rotterdamse Schoolvereniging
Schiedamsesingel 155
3012 BB ROTTERDAM

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 46723
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4126-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Sint Josephscholen
Kelfkensbos 38
6511 TB NIJMEGEN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Ons kenmerk
VW4128-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4129-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4130-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW4130-2022/1

Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4131-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Rijnstraat 50
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4132-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. Stg./Inst. Scholen Bijbel te Overwoud bij Lunteren
Ruitenbeekweg 111
6741 HB LUNTEREN

Datum 02 maart 2023
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Ons kenmerk
VW4133-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4136-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór



Pagina 2 van 4

Ons kenmerk
VW4136-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Prisma
Postbus 7192
5980 AD PANNINGEN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 47959

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4138-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4139-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4140-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van



Pagina 3 van 4

Ons kenmerk
VW4140-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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48622
Stichting de Amsterdamse Montessorisch.
Postbus 9853
1006 AN AMSTERDAM

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 48622

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4141-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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48856
Stichting Professor Fritz Redlschool voor Langdurig
Zieke Kinderen
Postbus 85500
3508 GA UTRECHT

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 48856
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4143-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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48933
School Bestuur Johannes Calvijnschool Urk
Postbus 127
8320 AC URK

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 48933
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4144-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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49180
Utrechtse Schoolvereniging
Frans Halsstraat 22 A
3583 BP UTRECHT

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 49180

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4146-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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49844
Stg tot instandh en opr van één of meer basissch en
sch voor voortgezet onderw
Postbus 127
8320 AC URK

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 49844

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4150-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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49960
Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs
Postbus 128
3750 GC BUNSCHOTEN-SPAKENBURG

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 49960
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4151-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Essentius
Postbus 23
7060 AA TERBORG

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 50129
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4152-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4153-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting KindPunt
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Datum 02 maart 2023
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Ons kenmerk
VW4154-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4155-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van



Pagina 3 van 4

Ons kenmerk
VW4155-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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50844
Stichting Primair Onderwijs Achterhoek
Postbus 159
7000 AD DOETINCHEM

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 50844

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4158-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting TOF Onderwijs
Kerkstraat 98
7667 PZ REUTUM

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4159-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4160-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW4160-2022/1

Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Scholenstichting Pastoor Ariëns
Thorbeckelaan 2
3601 BM MAARSSEN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 52131

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4161-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. Rehoboth tot Stg. en Instandh. Scholen Bybel te
Urk
Postbus 61
8320 AB URK

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4162-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Katholiek Basisonderwijs De Hoeksteen
H. Kamerlingh Onnesweg 74
1402 EK BUSSUM

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4163-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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53210
Stichting Rooms Kathol. Onderw. Naarden
Johan Willem Frisolaan 33
1412 AG NAARDEN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 53210
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4164-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. tot Stg. en Instandh. v. Schol. met de Bijb. te Veen
Postbus 40
4264 ZG VEEN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 53262
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4165-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Katholiek Onderwijs St. Willibrordus
Hoofdstraat 152
6674 BE HERVELD

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4166-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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55303
Stg. Katholiek Primair Onderw. Etten-Leur
Postbus 182
4870 AD ETTEN-LEUR

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 55303

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4173-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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57969
Ver. v. Christelijk Onderwijs op Reformatorische
Grondslag
Jac.P. Thijssestraat 30
2771 HT BOSKOOP

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 57969

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4175-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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58761
Stichting Katholiek Onderwijs Enschede
Postbus 646
7500 AP ENSCHEDE

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 58761
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4177-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Stichting Katholiek Onderwijs Enschede

58761

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

58761



58826
Schoolvereniging Peetersschool
Richard Holstraat 8
1071 SM AMSTERDAM

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 58826

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4178-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4180-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Stichting Basisschool De Ridderslag

59451

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

59451



59555
Stichting voor Chr.Prim.Onderw.Albrandswaard
Postbus 80
3360 AB SLIEDRECHT

Datum 02 maart 2023
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4181-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4182-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4183-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 59984

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4184-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4185-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4186-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4187-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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60829
Vereniging voor Prot.-Christ. Basisond.
Alteveer/Kerkenveld
Nieuwstraat 17
7927 PJ ALTEVEER GEM DE WOLDEN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 60829
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4190-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Lelystad
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8200 AE LELYSTAD
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4191-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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60997
Stg. Alkmaarse Kath. Scholen, stg. kath., p-c/int.conf.
ond.
Helderseweg 14
1815 AB ALKMAAR

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 60997

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4192-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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61661
Ned. Ger. Schoolvereniging voor Kampen-IJsselmuiden
e.o.
Postbus 66
8090 AB WEZEP

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 61661
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4193-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Ned. Ger. Schoolvereniging voor Kampen-IJsselmuiden e.o.

61661

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

61661



61751
Stg. Christelijk Onderwijs Twenterand en Omstreken
Postbus 89
7670 AB VRIEZENVEEN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 61751
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4194-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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61778
Stichting Scholen voor SOOG id Gemeente Dronten
Postbus 129
8250 AC DRONTEN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 61778

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4195-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Vereniging voor Christelijk Onderwijs Haren en Onnen
Postbus 96
9750 AB HAREN GN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4196-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland
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Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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2515 XP Den Haag
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4197-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting iHUB Onderwijs
Mozartlaan 148
3055 KL ROTTERDAM

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 62077
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4198-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Stichting iHUB Onderwijs

62077

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

62077



62129
Stichting Volare
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Ons kenmerk
VW4199-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Onderwijs regio Ommen
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Ons kenmerk
VW4200-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4201-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Ver. tot Opr. en I.h. S.m.e.B. te Bruchterveld,Gem.Hardenber

62571

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

62571



62584
'Stichting Vrijeschool Almere'
Lierstraat 7
1312 JZ ALMERE

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 62584

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4202-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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62662
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht
Postbus 9419
3506 GK UTRECHT

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 62662

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4203-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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62778
Stichting Katholiek Onderwijs Maasland
Postbus 45
3155 ZG MAASLAND

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 62778
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4204-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van



Pagina 3 van 4

Ons kenmerk
VW4204-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Schoolver. v. Basisonderw. in Wageningen
Postbus 296
6700 AG WAGENINGEN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 62818
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4205-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Schoolver. v. Basisonderw. in Wageningen

62818

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

62818



63039
't Blokhuus
Frans Tromplaan 49
3871 EM HOEVELAKEN

Datum 02 maart 2023
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4206-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4207-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4208-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 65287

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4209-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW4209-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Katholiek Onderwijs Soest-Soesterberg
Postbus 258
3760 AG SOEST

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4210-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Katholiek Onderwijs Achterveld
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Ons kenmerk
VW4211-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Postbus 2012
2240 CA WASSENAAR

Datum 02 maart 2023
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4217-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4218-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Het Sticht, Sticht. Katholiek/Algemeen Bijz. Primair
Onderw.
Laan van Vollenhove 3045
3706 AL ZEIST

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4219-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4220-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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69799
Katholieke Stichting Willibrordus
Postbus 80
3360 AB SLIEDRECHT

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 69799

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4222-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Vereniging voor Primair Christelijk Onderwijs H'veen
Stoekeplein 8 a
7902 HM HOOGEVEEN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 69877

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4223-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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VW4223-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Kalisto Boei. Basisonderwijs!
Postbus 2075
3440 DB WOERDEN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 70002
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4225-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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70085
Stichting Hervormde Scholen voor Basisonderwijs
Postbus 1109
3900 BC VEENENDAAL

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 70085

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4226-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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Ons kenmerk
VW4226-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4227-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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Ons kenmerk
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW4227-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4228-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW4228-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4229-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW4229-2022/1

Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4231-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4232-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Stichting Leerrijk!

71008

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

71008



71242
Deventer Leerschool
Postbus 159
7000 AD DOETINCHEM

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 71242
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4233-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór



Pagina 2 van 4

Ons kenmerk
VW4233-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Martinusstichting voor spec. en voortgezet spec. ond.
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Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 71371
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4234-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stg. v. Kath. Primair Onderw. Amersfoort en Omstreken
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Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4236-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4237-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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71956
Stichting Primair Onderwijs de Linge
Polseweg 13
6851 DA HUISSEN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 71956

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4240-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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De Vrije School Utrecht Coöperatief UA
Hieronymusplantsoen 3
3512 KV UTRECHT

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 72087

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4241-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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72100
Ver. Willem de Zwijgerschool voor Christelijk Onderwijs
Postbus 80
3360 AB SLIEDRECHT

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 72100

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4242-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting R.K. Onderwijs Aerdenhout
Teding van Berkhoutlaan 20
2111 ZC AERDENHOUT

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 72242
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4244-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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3257 ZH OOLTGENSPLAAT
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Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4246-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van



Pagina 3 van 4

Ons kenmerk
VW4246-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW4246-2022/1

Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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72905
Stichting Speciaal Onderw. en Exp.centra
Venetiestraat 43
5632 RM EINDHOVEN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 72905

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4249-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW4249-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Biezonderwijs
Postbus 5134
5004 EC TILBURG

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 73114
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4250-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Nuwelijn
Schoolstraat 5
5124 RM MOLENSCHOT

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Ons kenmerk
VW4251-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Katholiek Basisond. De Goede Herder
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4252-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Sint Albertus
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Ons kenmerk
VW4253-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Verdi Onderwijs
Postbus 358
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Datum 02 maart 2023
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Ons kenmerk
VW4255-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4256-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4258-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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73919
Stichting Blosse onderwijs
Postbus 271
1700 AG HEERHUGOWAARD

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 73919

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4259-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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74049
Stichting Signum
Postbus 104
5240 AC ROSMALEN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 74049
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4260-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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74127
Stichting Gabriël bs en vso v. leerl. mot. bep.
Kooikersweg 303
5223 KE 'S-HERTOGENBOSCH

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 74127
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4262-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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4700 BT ROOSENDAAL

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4263-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4265-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4267-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4268-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4269-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4270-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4272-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van



Pagina 3 van 4

Ons kenmerk
VW4274-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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75375
Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland
Kerkstraat 79
1687 AM WOGNUM

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 75375
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4276-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting SAAM scholen
Postbus 661
5340 AR OSS

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4277-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker
Meidoornlaan 2
2641 CB PIJNACKER
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Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4278-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4280-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4281-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW4281-2022/1

Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4282-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van



Pagina 3 van 4

Ons kenmerk
VW4282-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4283-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4286-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4287-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting de Vrije School Zeeland
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4333 DD MIDDELBURG

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4289-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van



Pagina 3 van 4

Ons kenmerk
VW4289-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stg. Verstrekk. Basisonderwijs op Reformatorische
Grondslag
Molenstraat 98
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Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4290-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. tot vest. en instandh. v. Sch. md Bijbel,
Geref.Grondsl
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Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4292-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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76910
Stichting Interconfessioneel Onderwijs te Bredevoort
Stadsbroek 109
7126 CP BREDEVOORT

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 76910

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4297-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Overvecht Zuid Voor Het Katholiek Onderwijs
Postbus 9176
3506 GD UTRECHT

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4298-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW4298-2022/1

Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Sticht. Nederlands Inst. voor Katholieke Kerkmuziek
Plompetorengracht 5
3512 CA UTRECHT

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4299-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)
Postbus 9001
3506 GA UTRECHT

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 77195
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4300-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4301-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4302-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW4302-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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77338
Stg. Veldvest bijzond. onderw. in Veldhoven en
omgeving
Pastoor Jansenplein 21
5504 BS VELDHOVEN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 77338
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4303-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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Ons kenmerk
VW4303-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW4303-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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77456
Stichting Vrijescholen Athena
Postbus 749
7400 AS DEVENTER

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 77456
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4304-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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Ons kenmerk
VW4304-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW4304-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Prisma Scholengroep
Stationspark 49
4462 DZ GOES

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 77533
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4305-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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Ons kenmerk
VW4305-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Stichting Prisma Scholengroep

77533

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

77533



77651
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Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4306-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Jan Tooropstraat 136
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Datum 02 maart 2023
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2515 XP Den Haag
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4307-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Trinamiek, stichting v kath, opb en alg-bijz
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Ons kenmerk
VW4309-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Primair onderwijs in de gemeente Zundert
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4880 AD ZUNDERT

Datum 02 maart 2023
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Rijnstraat 50
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4311-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. voor Christelijk Onderw. op Reformatorische
Grondslag
Zuiderwagenplein 11
8224 AD LELYSTAD

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 78197

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4315-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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Ons kenmerk
VW4315-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Scala, stg. voor kath., openb./a.b.o.
Kerkstraat 35
5154 AN ELSHOUT

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 78222
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4316-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Octant, stichting voor christelijk primair onderwijs
Gildeweg 7 b
2632 BD NOOTDORP

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4319-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4320-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4321-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4324-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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VW4324-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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79874
Stichting Kopwerk
Postbus 79
1760 AB ANNA PAULOWNA

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 79874

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4325-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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VW4325-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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79952
Groenekanse Schoolvereniging de Nijepoort,BOAG
Groenekan eo
Versteeglaan 144
3737 XC GROENEKAN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 79952
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4326-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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80095
Ver. v. Protest. Christ. B.o. te Rijnsburg
Smidstraat 27
2231 EK RIJNSBURG

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 80095
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4328-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4330-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van



Pagina 3 van 4

Ons kenmerk
VW4330-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4332-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW4332-2022/1

Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. Prot. Chr. Basisonderwijs te Anjum
Burmaniastrjitte 1 A
9133 MV EANJUM

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 81433

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4333-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4334-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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81902
St. tot het verstrekken van Onderwijs Gereform.
Grondslag
Pilootweg 2
4696 RJ STAVENISSE

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 81902

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4335-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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Ons kenmerk
VW4335-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW4335-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting voor Basisonderwijs op Gereformeerde
Grondslag
Achterstraat 2 a
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Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4336-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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Ons kenmerk
VW4336-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW4336-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. tot Stg. en Instandhoud. van een School met den
Bijbel
Postbus 80
3360 AB SLIEDRECHT

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4337-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW4337-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Emiliusschool
Nieuwstraat 72
5691 AE SON EN BREUGEL

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 82253

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4338-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Hub Noord-Brabant
Postbus 460
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Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4339-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting voor Prot. Christel. Basisonderwijs Apeldoorn
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Ons kenmerk
VW4340-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Chr. B.s. De Klokkenberg
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Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4341-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór



Pagina 2 van 4

Ons kenmerk
VW4341-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Jenaplanscholen Bollenstreek
Judith Leijsterstraat 2
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Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Ons kenmerk
VW4342-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Protestants Christelijk Onderwijs LEV
H. Heijermanslaan 4
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Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 82785
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4343-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Postbus 344
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Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 82981

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4346-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4347-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4348-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland
Postbus 58
7270 AB BORCULO

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 83189

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4349-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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Ons kenmerk
VW4349-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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83267
Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs
te Lutten
Gouden Regenstraat 21
7775 AX LUTTEN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 83267

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4351-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW4351-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Kindante, leren leren, leren leven
Dr. Nolenslaan 138
6136 GV SITTARD

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 83280
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4352-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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83579
Stichting Hervormde Scholen Barneveld, Ede en
omstreken
Postbus 228
3770 AE BARNEVELD

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 83579

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4353-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Vereniging 'een School met de Bijbel'
Zuiderzeestraatweg Oost 62
8081 LD ELBURG

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 83656
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4354-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs te
Holten
Schoolstraat 9
7451 EV HOLTEN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 83696
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4355-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4356-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4357-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4359-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Datum 02 maart 2023
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4360-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4361-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. tot Stg. en Instandh. van een School met de Bijbel
Stationsweg 87
8166 KA EMST

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 84215

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4362-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Verenigde Christelijke Scholen Opsterland
Gietersewei 4
9245 HK NIJ BEETS

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 84332
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4363-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Stichting Verenigde Christelijke Scholen Opsterland

84332

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

84332



84423
Ver. voor Prot. Chr. Onderwijs te Garderen,
Stroe&Kootw.broe
Stroeerweg 76 A
3776 MK STROE

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 84423
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4364-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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84463
Stichting 'Tobiasschool Amsterdam'
Rietwijkerstraat 55
1059 VX AMSTERDAM

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 84463

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4365-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Freinetschool Heiloo
Sokkerwei 2
1901 KZ CASTRICUM

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 84489
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4366-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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St. Sp. Ow&V. Sp. Ow op Ger. Gr. in de Regio Veluwe
Postbus 301
3770 AH BARNEVELD

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 84515
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4367-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Postbus 9853
1006 AN AMSTERDAM

Datum 02 maart 2023
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4368-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4369-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Vereniging voor Evangelisatie 'Het Mosterdzaadje'
Oranjeweg 116
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Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4370-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW4370-2022/1

Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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84801
Stichting Vrije School Amersfoort
Romeostraat 74
3816 SE AMERSFOORT

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4371-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. Prot.-Chr. Bas.onderwijs te
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Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Ons kenmerk
VW4372-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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85048
De Capelse Schoolvereniging
Postbus 194
2900 AD CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 85048

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4373-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW4373-2022/1

Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4374-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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85269
Stichting Zuiderbos
Postbus 2214
5260 CE VUGHT

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 85269

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4376-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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85321
Stichting voor Christelijk Spec. Basisonderwijs Sneek eo
Postbus 487
8600 AL SNEEK

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 85321
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4377-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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85476
Stg. voor Christelijk Onderw. Harderwijk-Hierden
Postbus 188
3840 AD HARDERWIJK

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 85476
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4379-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van



Pagina 3 van 4

Ons kenmerk
VW4379-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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85581
Onderwijsstichting De Wijnberg
Postbus 242
5900 AE VENLO

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 85581

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4380-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting 'Ieder kind telt' Chr. Prim. Onderw.
Hellendoorn
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4381-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Stichting 'Ieder kind telt' Chr. Prim. Onderw. Hellendoorn

85600

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

85600



85775
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4382-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. voor Prot.-Chr. Onderwijs 'Het Mosterdzaadje'
Schoolstraat 3 D
4221 LR HOOGBLOKLAND

Datum 02 maart 2023
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Rijnstraat 50
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4383-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4384-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4385-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4386-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Ver. School met de Bijbel Maartensdijk

87998

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

87998



88674
Ver. Bevordering Christelijk Schoolonderwijs
Neerlangbroek
Sandenburgerlaan 4
3941 ME DOORN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 88674

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Ver. Bevordering Christelijk Schoolonderwijs Neerlangbroek

88674

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

88674



89012
Ver. tot Stg. en Instandh. van Scholen met de Bijbel
N'loos
Noordzijde 13 B
4225 PG NOORDELOOS

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 89012

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4390-2022/1
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Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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89155
Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk
Zandoogje 1
3863 HS NIJKERK GLD

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 89155

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4391-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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90169
Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Putten
Postbus 176
3880 AD PUTTEN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 90169

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4392-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. Stg. Herv. Schol. op Geref. Grondsl. te Rouveen
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Ons kenmerk
VW4393-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4394-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW4397-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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92210
Vereniging voor Protestants Christ. Basisonderw.
Vinkeveen
Pijlstaartlaan 1
3645 GR VINKEVEEN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 92210
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4398-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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'Nederlandse Hervormde Schoolvereniging'
Postbus 66
8090 AB WEZEP

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4399-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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92899
Christ. Ver. voor Primair Onderwijs op Terschelling
Duinweg Hoorn 1
8896 KK HOORN TERSCHELLING

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 92899
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4400-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4401-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld
Mr. H. Enschedeweg 22
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Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4404-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4405-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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94459
Stichting Nieuwe Schoolvereniging
Van de Veldestraat 3 II
1071 CW AMSTERDAM

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 94459

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4406-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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Ons kenmerk
VW4406-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW4406-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Stichting Nieuwe Schoolvereniging

94459

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

94459



94771
Stichting Beverwijkse Montessori Scholen
Laan van Blois 100
1943 MN BEVERWIJK

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 94771

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4407-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW4407-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bloemendaalse Schoolvereniging
Lage Duin en Daalseweg 17
2061 BB BLOEMENDAAL

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 94797
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4408-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Delftsche Schoolvereeniging
Koningsplein 83
2611 XG DELFT

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 95135
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4409-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4410-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór



Pagina 2 van 4

Ons kenmerk
VW4410-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Stg. Inst. van Opv. Ing. Door Luiten.-Admiraal v. Kinsbergen

95395

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

95395



95421
Enschedese Schoolvereniging
Tichelweg 7
7523 AL ENSCHEDE

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 95421

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4411-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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95655
School Ver. Neutraal Bijzonder Onderwijs Casimir
Groeneweg 27
2801 ZA GOUDA

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 95655

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4412-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

School Ver. Neutraal Bijzonder Onderwijs Casimir

95655

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

95655



95681
Schoolvereniging Wolters
Utenbroekestraat 2
2597 PH 'S-GRAVENHAGE

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 95681
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4413-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van



Pagina 3 van 4

Ons kenmerk
VW4413-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.



Pagina 1 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

Schoolvereniging Wolters

95681

PO



Pagina 2 van 2

ERROR ON STYLE=backgroundimage

95681



95694
Stichting Haagsche Schoolvereeniging
Van Heutszstraat 12
2593 PJ 'S-GRAVENHAGE

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 95694
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4414-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Vereniging Montessorischool Waalsdorp
Utenbroekestraat 6
2597 PH 'S-GRAVENHAGE
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Bevoegd gezag nummer 95746

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
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2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4415-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen
Hoogeweg 9
9746 TN GRONINGEN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Ons kenmerk
VW4417-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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De Haarlemse Montessorischool
Louise de Colignylaan 3
2012 SR HAARLEM
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Ons kenmerk
VW4418-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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VW4419-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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96409
Vereniging De Flevoschool te Huizen
Bovenlangewijnseweg 4
1272 BX HUIZEN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 96409

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4421-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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Ons kenmerk
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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96617
Eerste Leidse Schoolvereniging
P.C. Hooftlaan 12
2332 AX LEIDEN

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 96617

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4422-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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Ons kenmerk
VW4422-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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De Kralingsche School
Postbus 4027
3006 AA ROTTERDAM

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 97137
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4423-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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De Vereniging DV Oldenbarneveltsch. voor abo
Jagthuisstraat 14
3022 PR ROTTERDAM

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 97176
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4424-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4425-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór



Pagina 2 van 4

Ons kenmerk
VW4426-2022/1

1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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VSO ZMOK de Sprengen Scholing & Training
Postbus 6
8190 AA WAPENVELD

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022

Bevoegd gezag nummer 98229

Pagina 1 van 4

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4427-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Vereniging Montessorischool Wassenaar
Zanderijpad 10
2242 GW WASSENAAR

Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4428-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van



Pagina 3 van 4

Ons kenmerk
VW4428-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ver. tot Opr. en Instandhoud. van een Neutraal Bijz.
School
Postbus 80
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Datum 02 maart 2023
Betreft Aanleveren jaarverslaggeving 2022
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2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
VW4429-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4433-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1



Pagina 4 van 4

Ons kenmerk
VW4434-2022/1

Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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Ons kenmerk
VW4435-2022/1
Bijlagen
Aanbiedingsformulier
eHerkenning gebruiken

Geachte heer, mevrouw,

Deze brief geeft u informatie over de aanlevering van uw jaarverslaggeving
2022. Dit betreft de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige
gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
met gebruikmaking van het XBRL Onderwijsportaal, de XBRL gegevens. Voor
de inrichting van de jaarverslaggeving geldt de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (RJO).

Het aanbiedingsformulier
Als bijlage is het formulier ‘Aanbieding jaarverslaggeving 2022’
(aanbiedingsformulier) meegezonden. Het aanbiedingsformulier heeft twee
zijden: de voorzijde moet ingevuld en ondertekend worden door of namens
het bevoegd gezag en de achterzijde moet ingevuld en ondertekend worden
door uw accountant. Het is belangrijk dat het aanbiedingsformulier juist en
volledig is ingevuld zodat uw jaarverslaggeving op de juiste wijze verwerkt
kan worden. Ook wordt er een blanco aanbiedingsformulier geplaatst op de
website van DUO.

Nieuwe manier van aanleveren
Vanaf dit jaar is het mogelijk gemaakt, om het jaarverslag en het
aanbiedingsformulier digitaal als pdf aan te leveren. Dit verdient de voorkeur
i.v.m. het geautomatiseerd verwerken van deze bestanden.
De papieren jaarverslaggeving hoeft u dan niet meer per post op te sturen.

Online aanleveren van een pdf-bestand op Mijn DUO
Het aanbiedingsformulier en de jaarverslaggeving 2022 (als pdf), inclusief de
bijbehorende controleverklaring en eventueel het rapport/verslag van
bevindingen (uitzonderingsrapportage) van uw accountant, moeten vóór
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1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen. Het aanleveren van de pdf bestanden
doet u, door deze als bijlagen toe te voegen bij het e-formulier. Dit
e-formulier zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen op Mijn
DUO. Ga naar https://duo.nl/zakelijk/ en klik op het "Log in" icoon. Hierdoor
komt u in de omgeving om in te loggen op Mijn DUO. Door middel van
eHerkenning kunt u inloggen op Mijn DUO.

XBRL aanlevering
DUO werkt mee aan de digitale overheid door gebruik te maken van de
methode SBR/XBRL. De Standard Business Reporting (SBR) is een
elektronische aanlevermethode van rapportages aan de overheid en maakt
gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
   

Voor de XBRL aanlevering van de gegevens kunt u gebruik maken van het
XBRL-onderwijsportaal op https://xbrlonderwijsportaal.duo.nl. Het portaal is
vernieuwd en wordt op 7 maart 2023 opengesteld.
   

Het portaal bevat drie verschillende rapportages. U vult de rapportage ‘OCW
Jaarverantwoording 2022’ in. Besturen met scholen en/of instellingen die
onder de sectoren po of vo vallen, vullen daarnaast ook de rapportage ‘OCW
Beleidsinformatie 2022’ in. De derde rapportage is de ‘OCW Wet normering
topinkomens 2022’. Deze rapportage dient enkel te worden ingevuld door
cultuur-, media-, emancipatie- en onderwijsgerelateerde instellingen. Zie
onderstaande schema.
Instelling Aan te leveren

XBRL-rapportage(s)

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren HO of MBO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022

Besturen met scholen en/of instellingen
die onder de sectoren PO of VO vallen

OCW Jaarverantwoording 2022
&
OCW Beleidsinformatie 2022

Cultuur-, media-, emancipatie- en
onderwijsgerelateerde instellingen

OCW Wet normering topinkomens
2022

In de rapportages wordt alleen het registratienummer bij de Kamer van
Koophandel van uw organisatie automatisch ingevuld. Om de ingezonden
rapportage goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het bevoegd
gezag (BG)-nummer (organisatienummer bevoegd gezag) goed invult. Zonder
dit BG-nummer kunnen uw gegevens niet goed verwerkt worden.
Ook de XBRL aanlevering moet voor 1 juli 2023 door DUO ontvangen zijn.

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal en Mijn DUO gaat via eHerkenning.
Dit wordt bepaald door de Wet digitale overheid. Deze wet is een initiatief van



Pagina 3 van 4

Ons kenmerk
VW4435-2022/1

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en regelt
het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Indien u nog
niet in het bezit bent van eHerkenning, dan moet u dit aanschaffen. In de
bijlage “eHerkenning gebruiken” kunt u hier meer informatie over vinden.

Rappel- en sanctietraject
Het rappel- en sanctietraject geldt voor zowel de papieren- als voor de XBRL
levering. Beide moeten dus vóór 1 juli 2023 door DUO zijn ontvangen en de
XBRL moet in overeenstemming zijn met de gegevens, waarbij uw accountant
een controleverklaring heeft verstrekt.
   

Onlangs is de nieuwe Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen 2022 gepubliceerd (zie Staatscourant 2022, 34785). De
inhouding als gevolg van te late inzending kan met ingang van de maand
september maandelijks oplopen tot ten hoogste 100 procent van een twaalfde
deel van de bekostiging voor het desbetreffende kalenderjaar.
   
   
Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.duo.nl>zakelijk>contact>bekostiging en subsidies voor onze
contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Sander Pronk
Manager OI/BKP/Productie 1
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Bijlage: eHerkenning gebruiken

Toegang via eHerkenning
De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal gaat via eHerkenning. Hiervoor
moet u eHerkenning aanschaffen.

Welk niveau van eHerkenning heeft u nodig?
Voor het nieuwe XBRL Onderwijsportaal heeft u momenteel eHerkenning
niveau 2+ nodig. Wel adviseren wij u om alvast eHerkenning op niveau 3 aan
te schaffen. In lijn met de Wet digitale overheid heeft u op termijn voor het
inloggen bij DUO eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3?
eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe
inlogmiddel van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenning
op niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde
veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd
persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of
pincode. Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen
misbruik.

Wat kunt u doen?
Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. Uw instelling betaalt
een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met een
zelfde eHerkenning inloggen bij verschillende overheidsinstanties. Wij
adviseren u om te beslissen wie er binnen uw organisatie toegang moet
hebben tot het XBRL Onderwijsportaal. Wat u verder moet regelen, hangt af
van uw situatie.
   

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning
Mogelijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met
UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie
geautoriseerd. Als uw medewerkers eHerkenning al gebruiken op een lager
niveau, dan kunt u uw leverancier vragen om een upgrade naar niveau 2+ of
3.
   

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning
Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf
van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3 zelf regelen. Kijk op
eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers
die eHerkenning aanbieden.
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