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Versiebeheer 

Versie  Reden van versie Auteurs Datum 

1.0 Samenvoeging MBO en HO bestandsdefinitie E. Huijser 19-10-2016 

1.1 Wijzigingen n.a.v. testbestanden MBO 
 
Onderwijssoort (csv definitie) is niet meer van belang. 
Deze was reeds doorgevoerd in de xml definitie, maar 
niet in de beschrijving van het csv bestand. De definitie 

van het csv bestand is hierop aangepast. Er zal zowel 
met als zonder onderwijssoort in het csv bestand 
worden geleverd. 
 
Type resultaat is in de csv definitie niet beschreven. 
Deze stond niet in de documentatie, wel in de applicatie 
gebouwd. 

 

Tevens zijn per element voorbeelden in het bestand 
geplaatst en niet meer los. 

D. Bloemendaal 19-11-2016 

1.2 Aanpassing n.a.v. module ECTS inschrijving HO D. Bloemendaal 11-10-2017 

1.3 Aanpassing n.a.v. overleg BRON-HO 19-10-2017 
 Element persoon blijf in eerste instantie zoals 

hij is beschreven. extra velden zoals natioaliteit 
etc i.v.m. vraagfinanciering zal via een 
workaround worden opgelost. 

 xml/csv voorbeeld veld Module ECTS 
inschrijvingHO aangepast 

 waardelijst reden uitschrijving element  
inschrijvingHO aangepast 

 veld EersteGraad element ResultaatHO 
aangepast 

 waarde lijst veld opleidingsfase element 
InschrijvingHO en ResultaatHO aangepast 

D. Bloemendaal 20-10-2017 

1.4 Aanpassing n.a.v. opmerkingen Jan Dutmer 
 waarde lijst veld opleidingsfase element 

InschrijvingHO en ResultaatHO aangepast 
 definitie eerste Inschrijving aangepast 

D. Bloemendaal 24-10-2017 

1.5 Aanpassing formaat Module Ects. Het decimale 
scheidingstekens moet een . (punt) zijn in plaats van 
een , (komma) 

D. Bloemendaal 6-11-2017 

1.6 Toegevoegd paragraaf 2.4 : Definitie csv formaat HO, 
werkwijze bestandverwerking, standlevering informatie 

D. Bloemendaal 14-12-2017 

1.7 Opmerkingen verwerkt n.a.v. versie 1.6 D. Bloemendaal 19-12-2017 

1.8 Reden uitschrijving deelname HO ‘afsluitend_examen’ 
(zonder hoofdletter) 
Inschrijvingsvolgnummer en resultaatvolgnummer  

 
formaat AN20 toegelicht (alleen bestaande uit letters 
en cijfers of een combinatie daarvan) 

opmaak document 

A.Admiraal 22-06-2018 

1.9 Meervoudige elementen (DiplomaMBO, Resultaat 

Keuzedeel, Resultaat AMvB, Resultaat Generiek) in CSV 
uit elkaar gehaald 

H. Koper 24-07-2018 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

Deze bestandsdefinitie is bedoeld als koppeling tussen SIS en 2BRON. Deze definitie 

beschrijft de verschillende elementen die gebruikt worden in het importbestand. 

1.2 Leeswijzer 

Dit document beschrijft het uitwisselingsformaat tussen de niet bekostigde MBO/HO-

instellingen en 2BRON webportal zowel xml als csv en csv-HO formaat. Het betreft hier 

het formaat voor import in 2BRON webportal. 
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2 Bestandsdefinitie 
 

 Het bestandtype kan het formaat XML of CSV bevatten. 

 Alle afgesproken (sub)elementen dienen te worden geleverd, ook al bevat het 

element geen waarde. De (sub) elementen worden verder op in dit document 

uitgewerkt. 

 Deze bestandsdefinitie heeft betrekking op onderwijsinstellingen die; 

o Alleen MBO onderwijs geven; 

o Alleen HO onderwijs geven; 

o MBO & HO onderwijs geven; 

 Indien het importbestand betrekking heeft op MBO onderwijs, dan kunnen de 

volgende elementen voorkomen in het bestanden: 

o Student, Persoon, (adresbinnenland, adresbuitenland), Inschrijving MBO, 

Periode en BPV, DiplomaMBO, ResultaatGeneriek, ResultaatAMVB of 

ResultaatKeuzedeel 

 Indien het importbestand betrekking heeft op HO onderwijs, dan kunnen de 

volgende elementen voorkomen in het bestanden: 

o Student, Persoon, (adresbinnenland, adresbuitenland), InschrijvingHO en 

ResultaatHO 

 Indien het importbestand betrekking heeft op zowel MBO als HO onderwijs, dan 

kunnen de volgende elementen voorkomen in het bestanden: 

o Student, Persoon (adresbinnenland, adresbuitenland), InschrijvingMBO, 

Periode en BPV, DiplomaMBO, ResultaatGeneriek, ResultaatAMVB of 

ResultaatKeuzedeel, InschrijvingHO en ResultaatHO. 

 In de “root” komt het element Studenten komen te staan.  

 2BRON gaat er vanuit dat de gehele stand van een student steeds geleverd wordt 

in het bestand. 

Voorbeeld van deze structuur voor een onderwijsinstelling die zowel MBO als HO geeft : 

 Student 1 

o Persoon 

o InschrijvingMBO 1 

 Opleiding 1 

 Opleiding 2 

 Stage 1 

 Stage 2 

 DiplomaMBO 1 

 Resultaat 1 

 Resultaat 2 

o InschrijvingMBO 2 

 Opleiding … 

 Stage … 

o InschrijvingHO 3 

 Student 2 

o DiplomaMBO 

 Resultaat 1 

 Resultaat 2 

o InschrijvingHO 1 

o ResultaatHO 1 

o ResultaatHO 2 

 Student 3 

o Resultaat 1 

o Resultaat 2 

o ResultaatHO 1 

o ResultaatHO 2 

 Student … 
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2.1 Bestandsdefinitie XML - Hoofdelementen 

 

Element Student (zowel MBO als HO) 

 Binnen het bestand wordt per student een element  “Student” aangemaakt. 

 Elke Student heeft een attribuut “nummer”, waarin het unieke identificatie gegeven staat 

van de student en de koppeling vormt van het SIS en 2BRON,  het zogenaamde 

studentnummer. 

 Elke Student Node kan 1 of meerdere hoofdelementen bevatten (Persoon, InschrijvingMBO, 

Diploma,  resultaten,  InschrijvingHO en ResultaaHO).  

 Indien alle gegevens voor een student verwijderd dienen te worden, dan wordt een leeg 

student element aangeleverd. 

Element Persoon (zowel MBO als HO) 

 Binnen het element Student kan een element Persoon aanwezig zijn. 

 Het element Persoon heeft of een element binnenlands of element buitenlands adres. 

Element adresbinnenland (zowel MBO als HO) 

 Binnen het element Persoon is of een element adresbinnenland of adresbuitenland 

aanwezig. 

Element adresbuitenland (zowel MBO als HO) 

 Binnen het element Persoon is of een element adresbinnenland of adresbuitenland 

aanwezig. 

Element InschrijvingMBO 

 Binnen het element Student kan een element InschrijvingMBO aanwezig zijn. 

 Indien een inschrijvingMBO met alle onderliggende onderdelen verwijderd moet worden, 

dan dient deze inschrijving in zijn geheel niet geleverd te worden in het bestand. 

Element InschrijvingHO 

 Binnen het element Student kan 1 of meerdere elementen InschrijvingHO aanwezig zijn. 

 Indien een inschrijvingHO verwijderd moet worden, dan dient deze inschrijving in zijn geheel 

niet geleverd te worden in het bestand. 

Element Periode  (MBO) 

 Binnen het element InschrijvingMBO moet minimaal één element Periode aanwezig zijn. 

 Indien een periode verwijderd moet worden, dan dient deze periode in zijn geheel niet 

geleverd te worden in het bestand. 

Element BPV (MBO) 

 Binnen het element InschrijvingMBO kan een element BPV aanwezig zijn. 

 Indien een BPV verwijderd moet worden, dan dient deze BPV in zijn geheel niet geleverd te 

worden in het bestand. 
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Element DiplomaMBO 

 Binnen het element InschrijvingMBO kan een element DiplomaMBO aanwezig zijn indien 

diploma hoort bij een inschrijving. 

 Binnen het element Student kan een element DiplomaMBO aanwezig zijn indien diploma niet 

bij een inschrijving hoort. 

 Indien een Diploma verwijderd moet worden, dan dient dit diploma in zijn geheel niet 

geleverd te worden in het bestand. 

 

Element Resultaat (MBO) 

 Element resultaat kan zijn : ResultaatGeneriek, ResultaatAMVB, ResultaatKeuzedeel 

 Binnen het element DiplomaMBO kan een element Resultaat aanwezig zijn indien resultaat 

hoort bij een diploma.  

 Binnen het element Student kan een element Resultaat aanwezig zijn indien Resultaat niet 

bij een inschrijving /diploma hoort. 

 Binnen het element InschrijvingMBO kan een element Resultaat aanwezig zijn indien 

Resultaat bij een inschrijving hoort waar geen diploma voor is. 

 Indien een Resultaat verwijderd moet worden, dan dient dit resultaat in zijn geheel niet 

geleverd te worden in het bestand. 

 Indien een resultaat hoort bij een Diploma, en het element DiplomaMBO wordt leeg 

geleverd, dan worden alle onderliggende onderdelen (resultaten) ook verwijderd. 

Element ResultaatHO  

 Binnen het element Student kan 1 of meerdere elementen ResultaatHO aanwezig zijn. 

 Indien een ResultaatHO verwijderd moet worden, dan dient dit resultaat in zijn geheel niet 

geleverd te worden in het bestand. 

 Er mogen geen dubbele resultaten van een Student voorkomen. 
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2.2 Bestandsdefinitie XML - subelementen 

2.2.1 Element Studenten 
attribuut Verplicht Formaat Definitie 

Aantal Ja N10 Aantal studenten in bestand 

versie Ja AN10 Identificatie versienummer van de 

importdefinitie. 

aangemaakt Ja D / T formaat: dd-mm-ccyy hh:mm:ss 

 

voorbeeld 

<Studenten aantal="1" versie="1.0" aangemaakt="11-11-2016 15:26:33"> 

   <……> 

</Studenten> 

 

2.2.2 Element Student 
attribuut Verplicht Formaat Definitie 

nummer Ja AN15 Het Identificatienummer (studentnummer) van 

de student die de koppeling vormt met het SIS. 

 

voorbeeld 

<Studenten aantal="1" versie="1.0" aangemaakt="11-11-2016 15:26:33"> 

   <Student nummer=”11111”> 

      <……> 

   </Student> 

   <Student nummer=”22222”> 

      <……> 

   </Student> 

</Studenten> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 pagina9 
 

2.2.3 Element Persoon 
Naam tag Verplicht Formaat Definitie 

burgerservicenummer Nee AN9  

onderwijsnummer Nee AN9  

voornamen Nee AN200  

voorvoegsels Nee AN10  

achternaam Nee AN200  

geslacht Nee AN8 Man, Vrouw, Onbekend 

geboortedatum Nee D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

 

voorbeeld 

<Studenten aantal="1" versie="1.0" aangemaakt="11-11-2016 15:26:33"> 

   <Student nummer=”11111”> 

      <Persoon> 

         <burgerservicenummer>123456789</burgerservicenummer> 

         <onderwijsnummer /> 

         <voornamen>Test</voornamen> 

         <voorvoegsels /> 

         <achternaam>Gebruiker</achternaam> 

         <geslacht>Man</geslacht> 

         <geboortedatum>01-12-1980</geboortedatum> 

      </Persoon> 

   </Student> 

</Studenten> 
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2.2.4 Element adresbinnenland 
Naam tag Verplicht Formaat Definitie 

straatnaam Nee AN80  

huisnummer Nee N5  

huisletter Nee A1  

huisnummerToevoeging Nee AN5  

huisnummerAanduiding Nee AN2 Keuze uit by en to 

locatieOmschrijving Nee AN35  

postcode Nee AN6  

plaatsnaam Nee AN40  

 

voorbeeld 

<Studenten aantal="1" versie="1.0" aangemaakt="11-11-2016 15:26:33"> 

   <Student nummer=”11111”> 

      <Persoon> 

         <burgerservicenummer>123456789</burgerservicenummer> 

         <onderwijsnummer /> 

         <voornamen>Test</voornamen> 

         <voorvoegsels /> 

         <achternaam>Gebruiker</achternaam> 

         <geslacht>Man</geslacht> 

         <geboortedatum>01-12-1980</geboortedatum> 

         <adresbinnenland> 

            <straatnaam>teststraat</straatnaam> 

            <huisnummer>12</huisnummer> 

            <huisletter /> 

            <huisnummerToevoeging /> 

            <huisnummerAanduiding /> 

            <locatieOmschrijving /> 

            <postcode>1234AB</postcode> 

            <plaatsnaam>Groningen</plaatsnaam> 

         </adresbinnenland> 

      </Persoon> 

   </Student> 

</Studenten> 

 

 

 

 

 



 pagina11 
 

2.2.5 Element adresbuitenland 
Naam tag Verplicht Formaat Definitie 

adresregelBuitenland1 Ja AN35  

adresregelBuitenland2 Nee AN35  

adresregelBuitenland3 Nee AN35  

landcode Nee N4  

 

voorbeeld 

<Studenten aantal="1" versie="1.0" aangemaakt="11-11-2016 15:26:33"> 

   <Student nummer=”11111”> 

      <Persoon> 

         <burgerservicenummer>123456789</burgerservicenummer> 

         <onderwijsnummer /> 

         <voornamen>Test</voornamen> 

         <voorvoegsels /> 

         <achternaam>Gebruiker</achternaam> 

         <geslacht>Man</geslacht> 

         <geboortedatum>01-12-1980</geboortedatum> 

         <adresbuitenland> 

            <adresregelBuitenland1>test adresregel 1</ adresregelBuitenland1> 

            <adresregelBuitenland2> test adresregel 2</ adresregelBuitenland2> 

            <adresregelBuitenland3> test adresregel 3</ adresregelBuitenland3> 

            <landcode>1234</landcode> 

         </ adresbuitenland > 

      </Persoon> 

   </Student> 

</Studenten> 
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2.2.6 Element InschrijvingMBO 
Naam tag Verplicht Formaat Definitie 

BRIN Ja AN4  

inschrijvingsvolgnummer Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

 

datumInschrijving Ja D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

datumUitschrijvingGepland Ja D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

datumUitschrijvingWerkelijk Nee D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

redenUitschrijving Nee AN2  

 

voorbeeld 

<Studenten aantal="1" versie="1.0" aangemaakt="11-11-2016 15:26:33"> 

   <Student nummer=”11111”> 

      <Persoon> 

         <….> 

      </Persoon> 

      <InschrijvingMBO> 

         <BRIN>12AB</BRIN> 

         <inschrijvingsvolgnummer>1122334455</inschrijvingsvolgnummer> 

         <datumInschrijving>01-08-2016</datumInschrijving> 

         <datumUitschrijvingGepland>31-01-2018</datumUitschrijvingGepland> 

         <datumUitschrijvingWerkelijk /> 

         <redenUitschrijving /> 

      </InschrijvingMBO> 

   </Student> 

</Studenten> 
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2.2.7 Element Periode 
Naam tag Verplicht Formaat Definitie 

datumBegin Ja D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

opleidingscode Nee AN5  

niveau Nee AN5  

locatieCodeVSV Nee AN12  

leertrajectNBI Nee AN6  

 

voorbeeld 

<Studenten aantal="1" versie="1.0" aangemaakt="11-11-2016 15:26:33"> 

   <Student nummer=”11111”> 

     <Persoon> 

         <….> 

      </Persoon> 

      <InschrijvingMBO> 

         <BRIN>12AB</BRIN> 

         <inschrijvingsvolgnummer>1122334455</inschrijvingsvolgnummer> 

         <datumInschrijving>01-08-2016</datumInschrijving> 

         <datumUitschrijvingGepland>31-01-2018</datumUitschrijvingGepland> 

         <datumUitschrijvingWerkelijk /> 

         <redenUitschrijving /> 

         <Periode> 

            <datumBegin>01-08-2016</datumBegin> 

            <opleidingscode>25540</opleidingscode> 

            <niveau /> 

            <locatieCodeVSV>12123123123</locatieCodeVSV> 

            <leertrajectNBI>BOL</leertrajectNBI> 

         </Periode> 

      </InschrijvingMBO> 

   </Student> 

</Studenten> 
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2.2.8 Element BPV 
Naam tag Verplicht Formaat Definitie 

Volgnummer Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

 

afsluitdatum Nee D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

datumBegin Ja D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

datumEindeGepland Ja D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

datumEindeWerkelijk Nee D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

omvang Nee N4  

leerbedrijfID Ja N9  

opleidingcode Ja AN5 Of opleidingcode of codeKeuzedeel 

is ingevuld 

codeKeuzedeel Ja AN5 Of opleidingcode of codeKeuzedeel 

is ingevuld 
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voorbeeld 

<Studenten aantal="1" versie="1.0" aangemaakt="11-11-2016 15:26:33"> 

   <Student nummer=”11111”> 

      <Persoon> 

         <….> 

      </Persoon> 

      <InschrijvingMBO> 

         <BRIN>12AB</BRIN> 

         <inschrijvingsvolgnummer>1122334455</inschrijvingsvolgnummer> 

         <datumInschrijving>01-08-2016</datumInschrijving> 

         <datumUitschrijvingGepland>31-01-2018</datumUitschrijvingGepland> 

         <datumUitschrijvingWerkelijk /> 

         <redenUitschrijving /> 

         <Periode> 

            <datumBegin>01-08-2016</datumBegin> 

            <opleidingscode>25540</opleidingscode> 

            <niveau> 

            <locatieCodeVSV>12123123123</locatieCodeVSV> 

            <leertrajectNBI>BOL</leertrajectNBI> 

         </Periode> 

         <BPV> 

            <volgnummer>01</volgnummer> 

            <afsluitdatum>01-09-2016</afsluitdatum> 

            <datumBegin>01-10-2016</datumBegin> 

            <datumEindeGepland>30-10-2016</datumEindeGepland> 

            <datumEindeWerkelijk /> 

            <omvang>120</omvang> 

            <leerbedrijfID>123456789</leerbedrijfID> 

            <opleidingcode>25540</opleidingcode> 

            <codeKeuzedeel /> 

         </BPV> 

      </InschrijvingMBO> 

   </Student> 

</Studenten> 
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2.2.9 Element DiplomaMBO 
Naam tag Verplicht Formaat Definitie 

Brin Ja/Nee AN4 Gevuld indien niet bij inschrijving 

of bij Diploma hoort, anders is het 

element niet aanwezig. 

resultaatvolgnummer Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

 

opleidingcode Ja AN5  

datumResultaat Ja D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

soortDiploma Nee AN19 BASISDIPLOMA, 

DOORSTROOMDIPLOMA, 

ARBEIDSMARKTDIPLOMA 

voorbeeld Diploma bij inschrijving 

<Studenten aantal="1" versie="1.0" aangemaakt="11-11-2016 15:26:33"> 

   <Student nummer=”11111”> 

      <Persoon> 

         <….> 

      </Persoon> 

      <InschrijvingMBO> 

         <BRIN>12AB</BRIN> 

         <inschrijvingsvolgnummer>1122334455</inschrijvingsvolgnummer> 

         <datumInschrijving>01-08-2016</datumInschrijving> 

         <datumUitschrijvingGepland>31-01-2018</datumUitschrijvingGepland> 

         <datumUitschrijvingWerkelijk /> 

         <redenUitschrijving /> 

         <Periode> 

            <datumBegin>01-08-2016</datumBegin> 

            <opleidingscode>25540</opleidingscode> 

            <niveau> 

            <locatieCodeVSV>12123123123</locatieCodeVSV> 

            <leertrajectNBI>BOL</leertrajectNBI> 

         </Periode> 

         <DiplomaMBO> 

            <resultaatvolgnummer>D001</resultaatvolgnummer> 

            <opleidingcode>25540</opleidingcode> 

            <datumResultaat>01-11-2016</datumResultaat> 

            <soortDiploma /> 

         </DiplomaMBO> 

      </InschrijvingMBO> 

   </Student> 

</Studenten> 
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voorbeeld Diploma los 

<Studenten aantal="1" versie="1.0" aangemaakt="11-11-2016 15:26:33"> 

   <Student nummer=”11111”> 

      <Persoon> 

         <….> 

      </Persoon> 

      <InschrijvingMBO> 

         <BRIN>12AB</BRIN> 

         <inschrijvingsvolgnummer>1122334455</inschrijvingsvolgnummer> 

         <datumInschrijving>01-08-2016</datumInschrijving> 

         <datumUitschrijvingGepland>31-01-2018</datumUitschrijvingGepland> 

         <datumUitschrijvingWerkelijk /> 

         <redenUitschrijving /> 

         <Periode> 

            <datumBegin>01-08-2016</datumBegin> 

            <opleidingscode>25540</opleidingscode> 

            <niveau> 

            <locatieCodeVSV>12123123123</locatieCodeVSV> 

            <leertrajectNBI>BOL</leertrajectNBI> 

         </Periode> 

      </InschrijvingMBO> 

      <DiplomaMBO> 

         <BRIN>12AB</BRIN> 

         <resultaatvolgnummer>D001</resultaatvolgnummer> 

         <opleidingcode>25540</opleidingcode> 

         <datumResultaat>01-11-2016</datumResultaat> 

         <soortDiploma /> 

      </DiplomaMBO> 

   </Student> 

</Studenten> 
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2.2.10 Element ResultaatKeuzedeel (keuzeonderdeel) 
Naam tag Verplicht Formaat Definitie 

Brin Ja/Nee AN4 Gevuld indien niet bij inschrijving 

of bij Diploma hoort, anders is het 

element niet aanwezig. 

Resultaatvolgnummer Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

 

datumResultaat Ja D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

certificaat Ja AN1 Boolean J of N 

Gevuld indien hij niet hoort bij een 

diploma 

codeKeuzedeel Ja AN5  

Resultaat Ja AN12 BEHAALD of NIET_BEHAALD 

 

voorbeeld ResultaatKeuzedeel bij Diploma bij inschrijving 

  <Studenten aantal="1" versie="1.0" aangemaakt="11-11-2016 15:26:33"> 

   <Student nummer=”11111”> 

      <Persoon> 

         <….> 

      </Persoon> 

      <InschrijvingMBO> 

         <….> 

         <DiplomaMBO> 

            <resultaatvolgnummer>D001</resultaatvolgnummer> 

            <opleidingcode>25540</opleidingcode> 

            <datumResultaat>01-11-2016</datumResultaat> 

            <soortDiploma /> 

            <ResultaatKeuzedeel> 

               <resultaatvolgnummer>A3</resultaatvolgnummer> 

               <codeKeuzedeel>K0001</codeKeuzedeel> 

               <datumResultaat>04-11-2016</datumResultaat> 

               <resultaat>BEHAALD</resultaat> 

            </ResultaatKeuzedeel> 

         </DiplomaMBO> 

      </InschrijvingMBO> 

   </Student> 

</Studenten> 
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voorbeeld ResultaatKeuzedeel bij Diploma zonder bij inschrijving 

<Studenten aantal="1" versie="1.0" aangemaakt="11-11-2016 15:26:33"> 

   <Student nummer=”11111”> 

      <Persoon> 

         <….> 

      </Persoon> 

      <InschrijvingMBO> 

         <….> 

      </InschrijvingMBO> 

      <DiplomaMBO> 

         <BRIN>12AB</BRIN> 

         <resultaatvolgnummer>D001</resultaatvolgnummer> 

         <opleidingcode>25540</opleidingcode> 

         <datumResultaat>01-11-2016</datumResultaat> 

         <soortDiploma /> 

         <ResultaatKeuzedeel> 

            <resultaatvolgnummer>A3</resultaatvolgnummer> 

            <codeKeuzedeel>K0001</codeKeuzedeel> 

            <datumResultaat>04-11-2016</datumResultaat> 

            <resultaat>BEHAALD</resultaat> 

         </ResultaatKeuzedeel> 

      </DiplomaMBO> 

   </Student> 

</Studenten> 

voorbeeld ResultaatKeuzedeel bij inschrijving 

<Studenten aantal="1" versie="1.0" aangemaakt="11-11-2016 15:26:33"> 

   <Student nummer=”11111”> 

      <Persoon> 

         <….> 

      </Persoon> 

      <InschrijvingMBO> 

         <….> 

         <ResultaatKeuzedeel> 

            <resultaatvolgnummer>A3</resultaatvolgnummer> 

            <codeKeuzedeel>K0001</codeKeuzedeel> 

            <datumResultaat>04-11-2016</datumResultaat> 

            <resultaat>BEHAALD</resultaat> 

            <certificaat>J</ certificaat > 

         </ResultaatKeuzedeel>       

      </InschrijvingMBO> 

   </Student> 

</Studenten> 
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voorbeeld ResultaatKeuzedeel bij student 

<Studenten aantal="1" versie="1.0" aangemaakt="11-11-2016 15:26:33"> 

   <Student nummer=”11111”> 

      <Persoon> 

         <….> 

      </Persoon> 

      <InschrijvingMBO> 

         <….> 

      </InschrijvingMBO> 

      <ResultaatKeuzedeel> 

         <BRIN>12AB</BRIN> 

         <resultaatvolgnummer>A3</resultaatvolgnummer> 

         <codeKeuzedeel>K0001</codeKeuzedeel> 

         <datumResultaat>04-11-2016</datumResultaat> 

         <resultaat>BEHAALD</resultaat> 

         <certificaat>J</ certificaat > 

      </ResultaatKeuzedeel> 

   </Student> 

</Studenten> 
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2.2.11 Element ResultaatAMVB (AMvBonderdeel) 
Naam Verplicht Formaat Definitie 

Brin Ja/Nee AN4 Gevuld indien niet bij inschrijving 

of bij Diploma hoort, anders is het 

element niet aanwezig. 

resultaatvolgnummer Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

 

datumResultaat Ja D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

certificaat Ja AN1 Boolean J of N 

Gevuld indien hij niet hoort bij een 

diploma 

codeAMvBOnderdeel Ja AN5  

 

voorbeeld ResultaatAMVB bij Diploma bij inschrijving 

  <Studenten aantal="1" versie="1.0" aangemaakt="11-11-2016 15:26:33"> 

   <Student nummer=”11111”> 

      <Persoon> 

         <….> 

      </Persoon> 

      <InschrijvingMBO> 

         <….> 

         <DiplomaMBO> 

            <resultaatvolgnummer>D001</resultaatvolgnummer> 

            <opleidingcode>25540</opleidingcode> 

            <datumResultaat>01-11-2016</datumResultaat> 

            <soortDiploma /> 

            <ResultaatAMVB> 

               <resultaatvolgnummer>A3</resultaatvolgnummer> 

               <codeAMvBOnderdeel>C0001</codeAMvBOnderdeel> 

               <datumResultaat>04-11-2016</datumResultaat> 

            </ResultaatAMVB> 

         </DiplomaMBO> 

      </InschrijvingMBO> 

   </Student> 

</Studenten> 
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voorbeeld ResultaatAMVB bij Diploma zonder bij inschrijving 

<Studenten aantal="1" versie="1.0" aangemaakt="11-11-2016 15:26:33"> 

   <Student nummer=”11111”> 

      <Persoon> 

         <….> 

      </Persoon> 

      <InschrijvingMBO> 

         <….> 

      </InschrijvingMBO> 

      <DiplomaMBO> 

         <BRIN>12AB</BRIN> 

         <resultaatvolgnummer>D001</resultaatvolgnummer> 

         <opleidingcode>25540</opleidingcode> 

         <datumResultaat>01-11-2016</datumResultaat> 

         <soortDiploma /> 

         <ResultaatAMVB> 

            <resultaatvolgnummer>A3</resultaatvolgnummer> 

            <codeAMvBOnderdeel>C0001</codeAMvBOnderdeel> 

            <datumResultaat>04-11-2016</datumResultaat> 

         </ResultaatAMVB> 

      </DiplomaMBO> 

   </Student> 

</Studenten> 

voorbeeld ResultaatAMVB bij inschrijving 

<Studenten aantal="1" versie="1.0" aangemaakt="11-11-2016 15:26:33"> 

   <Student nummer=”11111”> 

      <Persoon> 

         <….> 

      </Persoon> 

      <InschrijvingMBO> 

         <….> 

         <ResultaatAMVB> 

            <resultaatvolgnummer>A3</resultaatvolgnummer> 

            <codeAMvBOnderdeel>K0001</codeAMvBOnderdeel> 

            <datumResultaat>04-11-2016</datumResultaat> 

            <certificaat>J</ certificaat > 

         </ResultaatAMVB>       

      </InschrijvingMBO> 

   </Student> 

</Studenten> 
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voorbeeld ResultaatAMVB bij student 

<Studenten aantal="1" versie="1.0" aangemaakt="11-11-2016 15:26:33"> 

   <Student nummer=”11111”> 

      <Persoon> 

         <….> 

      </Persoon> 

      <InschrijvingMBO> 

         <….> 

      </InschrijvingMBO> 

      <ResultaatAMVB> 

         <BRIN>12AB</BRIN> 

         <resultaatvolgnummer>A3</resultaatvolgnummer> 

         <codeAMvBOnderdeel>K0001</codeAMvBOnderdeel> 

         <datumResultaat>04-11-2016</datumResultaat> 

         <certificaat>J</ certificaat > 

      </ResultaatAMVB> 

   </Student> 

</Studenten> 
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2.2.12 Element ResultaatGeneriek (Generiek examenonderdeel) 
Naam tag Verplicht Formaat Definitie 

Brin Ja AN4 Gevuld indien niet bij inschrijving 

of bij Diploma hoort, anders is het 

element niet aanwezig. 

resultaatvolgnummer Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

 

datumResultaat Nee D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

codeGeneriekeExamenonderd

eel 

Ja AN4  

eindcijfer Nee N2  

vrijstellingGeneriekExamenon

derdeel 

Nee AN4 MBO, HAVO, VWO 

cijferIE Ja N3  

vrijstellingIE Nee AN3 MBO 

cijferCE Ja N3  

vrijstellingCE Nee AN3 MBO 
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voorbeeld ResultaatGeneriek bij Diploma bij inschrijving 

  <Studenten aantal="1" versie="1.0" aangemaakt="11-11-2016 15:26:33"> 

   <Student nummer=”11111”> 

      <Persoon> 

         <….> 

      </Persoon> 

      <InschrijvingMBO> 

         <….> 

         <DiplomaMBO> 

            <resultaatvolgnummer>D001</resultaatvolgnummer> 

            <opleidingcode>25540</opleidingcode> 

            <datumResultaat>01-11-2016</datumResultaat> 

            <soortDiploma /> 

            <ResultaatGeneriek> 

               <resultaatvolgnummer>A3</resultaatvolgnummer> 

               <codeGeneriekeExamenonderdeel>3001</codeGeneriekeExamenonderdeel> 

               <datumResultaat>04-11-2016</datumResultaat> 

               <eindcijfer>9</datumResultaat> 

               <vrijstellingGeneriekExamenonderdeel /> 

               <cijferIE>90</cijferIE> 

               <vrijstellingIE /> 

               <cijferCE>85</cijferCE> 

               <vrijstellingCE /> 

            </ResultaatGeneriek> 

         </DiplomaMBO> 

      </InschrijvingMBO> 

   </Student> 

</Studenten> 
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voorbeeld ResultaatGeneriek bij Diploma zonder bij inschrijving 

<Studenten aantal="1" versie="1.0" aangemaakt="11-11-2016 15:26:33"> 

   <Student nummer=”11111”> 

      <Persoon> 

         <….> 

      </Persoon> 

      <InschrijvingMBO> 

         <….> 

      </InschrijvingMBO> 

      <DiplomaMBO> 

         <BRIN>12AB</BRIN> 

         <resultaatvolgnummer>D001</resultaatvolgnummer> 

         <opleidingcode>25540</opleidingcode> 

         <datumResultaat>01-11-2016</datumResultaat> 

         <soortDiploma /> 

         <ResultaatGeneriek> 

            <resultaatvolgnummer>A3</resultaatvolgnummer> 

            <codeGeneriekeExamenonderdeel>3001</codeGeneriekeExamenonderdeel> 

            <datumResultaat>04-11-2016</datumResultaat> 

            <eindcijfer>9</datumResultaat> 

            <vrijstellingGeneriekExamenonderdeel /> 

            <cijferIE>90</cijferIE> 

            <vrijstellingIE /> 

            <cijferCE>85</cijferCE> 

            <vrijstellingCE /> 

         </ResultaatGeneriek> 

      </DiplomaMBO> 

   </Student> 

</Studenten> 
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voorbeeld ResultaatGeneriek bij inschrijving 

<Studenten aantal="1" versie="1.0" aangemaakt="11-11-2016 15:26:33"> 

   <Student nummer=”11111”> 

      <Persoon> 

         <….> 

      </Persoon> 

      <InschrijvingMBO> 

         <….> 

         <ResultaatGeneriek> 

            <resultaatvolgnummer>A3</resultaatvolgnummer> 

            <codeGeneriekeExamenonderdeel>3001</codeGeneriekeExamenonderdeel> 

            <datumResultaat>04-11-2016</datumResultaat> 

            <eindcijfer>9</datumResultaat> 

            <vrijstellingGeneriekExamenonderdeel /> 

            <cijferIE>90</cijferIE> 

            <vrijstellingIE /> 

            <cijferCE>85</cijferCE> 

            <vrijstellingCE /> 

         </ResultaatGeneriek>\ 

      </InschrijvingMBO> 

   </Student> 

</Studenten> 

 

voorbeeld ResultaatGeneriek bij student 

<Studenten aantal="1" versie="1.0" aangemaakt="11-11-2016 15:26:33"> 

   <Student nummer=”11111”> 

      <Persoon> 

         <….> 

      </Persoon> 

      <InschrijvingMBO> 

         <….> 

      </InschrijvingMBO> 

      <ResultaatGeneriek> 

         <BRIN>12AB</BRIN> 

         <resultaatvolgnummer>A3</resultaatvolgnummer> 

         <codeGeneriekeExamenonderdeel>3001</codeGeneriekeExamenonderdeel> 

         <datumResultaat>04-11-2016</datumResultaat> 

         <eindcijfer>9</datumResultaat> 

         <vrijstellingGeneriekExamenonderdeel /> 

         <cijferIE>90</cijferIE> 

         <vrijstellingIE /> 

         <cijferCE>85</cijferCE> 

         <vrijstellingCE /> 

      </ResultaatGeneriek> 

   </Student> 

</Studenten> 



 pagina28 
 

2.2.13 Element InschrijvingHO 
Naam tag Verplicht Formaat Definitie 

BRIN Ja AN4  

brinVolgnummer Ja AN2  

inschrijvingvolgnummer Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

 

inschrijvingsvorm Ja AN1 Keuze uit E of S 

opleidingcode Ja AN5  

onderwijsvorm Ja AN2 Keuze uit VT, DT, DU 

opleidingsfase Ja AN1 Keuze uit  

A : Associate degree 

B : Bachelor 

D : Propedeuse bachelor 

M : Master 

Q : Post initiële Master 

datumInschrijving Ja D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

datumUitschrijving Nee D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

redenUitschrijving Nee AN40 Keuze uit : 

afsluitend_examen 

op_verzoek 

eersteInschrijving Ja Boolean Alleen voor instellingen met 

Vraagfinanciering van toepassing 

(J) 

indicatieIntensiefProgramma Nee Boolean  

moduleEcts Nee Numeriek Mag leeg zijn of gevuld met een 

numerieke waarde van vier 

posities waarvan één decimaal 

(999.9) 
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voorbeeld 

<Studenten aantal="1" versie="1.0" aangemaakt="11-11-2016 15:26:33"> 

   <Student nummer=”11111”> 

      <Persoon> 

         <….> 

      </Persoon> 

      <InschrijvingHO> 

         <BRIN>12AB </BRIN> 

         <brinVolgnummer>01</brinVolgnummer> 

         <inschrijvingvolgnummer>001</inschrijvingvolgnummer> 

         <inschrijvingsvorm>E</inschrijvingsvorm> 

         <opleidingcode>10652</opleidingcode> 

         <onderwijsvorm>VT</onderwijsvorm> 

         <opleidingsfase>A</opleidingsfase> 

         <datumInschrijving>01-07-2015</datumInschrijving> 

         <datumUitschrijving/> 

         <redenUitschrijving/> 

         <eersteInschrijving>N</eersteInschrijving> 

         <indicatieIntensiefProgramma>N</indicatieIntensiefProgramma> 

         <moduleEcts>123.2</ moduleEcts > 

      </InschrijvingHO> 

   </Student> 

</Studenten> 
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2.2.14 Element ResultaatHO 
Naam tag Verplicht Formaat Definitie 

BRIN Ja AN4  

brinVolgnummer Ja AN2  

resultaatvolgnummer Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

 

opleidingcode Ja AN5  

onderwijsvorm Ja AN2 Keuze uit VT, DT, DU 

opleidingsfase Ja AN1 Keuze uit  

A : Associate degree 

B : Bachelor 

D : Propedeuse bachelor 

M : Master 

Q : Post initiële Master 

datumDiploma Ja D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

eersteGraad Ja Boolean J of N Alleen voor instellingen met 

Vraagfinanciering van toepassing 

(J). Standaardwaarde (N) 

 

voorbeeld 

<Studenten aantal="1" versie="1.0" aangemaakt="11-11-2016 15:26:33"> 

   <Student nummer=”11111”> 

      <Persoon> 

         <….> 

      </Persoon> 

      <ResultaatHO> 

         <BRIN>12AB</BRIN> 

         <brinVolgnummer>01</brinVolgnummer> 

         <resultaatvolgnummer>12345</resultaatvolgnummer> 

         <opleidingcode>10651</opleidingcode> 

         <onderwijsvorm>VT</onderwijsvorm> 

         <opleidingsfase>A</opleidingsfase> 

         <datumDiploma>01-07-2014</datumDiploma> 

         <eersteGraad>J</eersteGraad> 

      </ResultaatHO>    

   </Student> 

</Studenten> 
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2.3 Bestandsdefinitie CSV 

2.3.1 Element Studenten 
attribuut Verplicht Formaat Definitie 

Recordsoort Ja N3 Waarde “0” 

versie Ja AN10 Identificatie versienummer van de 

importdefinitie. 

Aantal Ja N10 Aantal studenten in bestand 

aangemaakt Ja D / T formaat: dd-mm-ccyy hh:mm:ss 

 

voorbeeld 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

 

2.3.2 Element Student 
attribuut Verplicht Formaat Definitie 

Recordsoort Ja N3 Waarde “100” 

nummer Ja AN15 Het Identificatienummer (studentnummer) van 

de student die de koppeling vormt met het SIS. 

 

voorbeeld 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

100;22222 
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2.3.3 Element Persoon 
Naam tag Verplicht Formaat Definitie 

Recordsoort Ja N3 Waarde “200” 

nummer Ja AN15 Het Identificatienummer 

(studentnummer) van de student 

die de koppeling vormt met het 

SIS. 

burgerservicenummer Nee AN9  

onderwijsnummer Nee AN9  

voornamen Nee AN200  

voorvoegsels Nee AN10  

achternaam Nee AN200  

geslacht Nee AN8 Man, Vrouw, Onbekend 

geboortedatum Nee D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

 

 

voorbeeld 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

100;22222 
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2.3.4 Element Adres binnenland 
Naam tag Verplicht Formaat Definitie 

Recordsoort Ja N3 Waarde “201” 

nummer Ja AN15 Het Identificatienummer 

(studentnummer) van de student 

die de koppeling vormt met het 

SIS. 

straatnaam Nee AN80  

huisnummer Nee N5  

huisletter Nee A1  

huisnummerToevoeging Nee AN5  

huisnummerAanduiding Nee AN2  

locatieOmschrijving Nee AN35  

postcode Nee AN6  

plaatsnaam Nee AN40  

 

voorbeeld 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

100;22222 
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2.3.5 Element Adres buitenland 
Naam tag Verplicht Formaat Definitie 

Recordsoort Ja N3 Waarde “202” 

nummer Ja AN15 Het Identificatienummer 

(studentnummer) van de student 

die de koppeling vormt met het 

SIS. 

adresregelBuitenland1 Nee AN35  

adresregelBuitenland2 Nee AN35  

adresregelBuitenland3 Nee AN35  

landcode Nee N4  

 

voorbeeld 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

202;11111;test adresregel 1; test adresregel 2; test adresregel 3;1234 

100;22222 
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2.3.6 Element InschrijvingMBO 
Naam tag Verplicht Formaat Definitie 

Recordsoort Ja N3 Waarde “300” 

nummer Ja AN15 Het Identificatienummer 

(studentnummer) van de student 

die de koppeling vormt met het 

SIS. 

BRIN Ja AN4  

onderwijssoort Ja AN3 MBO of HO 

Dit veld is niet meer nodig! Dient 

te worden verwijderd 

inschrijvingsvolgnummer Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

 

datumInschrijving Ja D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

datumUitschrijvingGepland Ja D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

datumUitschrijvingWerkelijk Nee D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

redenUitschrijving Nee AN2  

 

voorbeeld (versie met onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;MBO;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

100;22222 

voorbeeld (versie zonder onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

100;22222 
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2.3.7 Element Periode 
Naam tag Verplicht Formaat Definitie 

Recordsoort Ja N3 Waarde “400” 

nummer Ja AN15 Het Identificatienummer 

(studentnummer) van de student 

die de koppeling vormt met het 

SIS. 

BRIN Ja AN4  

onderwijssoort Ja AN3 MBO of HO 

Dit veld is niet meer nodig! Dient 

te worden verwijderd 

inschrijvingsvolgnummer Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

 

datumBegin Ja D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

opleidingscode Nee AN5  

niveau Nee AN5  

locatieCodeVSV Nee AN12  

leertrajectNBI Nee AN6  

 

voorbeeld (versie met onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;MBO;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

400;11111;12AB;MBO;1122334455;01-08-2016;25540;;123123123123;BOL 

100;22222 

voorbeeld (versie zonder onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

400;11111;12AB;1122334455;01-08-2016;25540;;123123123123;BOL 

100;22222 
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2.3.8 Element BPV 
Naam tag Verplicht Formaat Definitie 

Recordsoort Ja N3 Waarde “500” 

Nummer Ja AN15 Het Identificatienummer 

(studentnummer) van de student 

die de koppeling vormt met het 

SIS. 

BRIN Ja AN4  

onderwijssoort Ja AN3 MBO of HO 

Dit veld is niet meer nodig! Dient 

te worden verwijderd 

inschrijvingsvolgnummer Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

 

Volgnummer Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

 

afsluitdatum Nee D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

datumBegin Ja D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

datumEindeGepland Ja D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

datumEindeWerkelijk Nee D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

Omvang Nee N4  

leerbedrijfID Ja N9  

opleidingcode Ja AN5 Of opleidingcode of codeKeuzedeel 

is ingevuld 

codeKeuzedeel Ja AN5 Of opleidingcode of codeKeuzedeel 

is ingevuld 
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voorbeeld (versie met onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;MBO;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

400;11111;12AB;MBO;1122334455;01-08-2016;25540;;123123123123;BOL 

500;11111;12AB;MBO;1122334455;01;01-09-2016;01-10-2016;30-10-2016;;120;123456789;25540; 

100;22222 

 

voorbeeld (versie zonder onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

400;11111;12AB;1122334455;01-08-2016;25540;;123123123123;BOL 

500;11111;12AB;1122334455;01;01-09-2016;01-10-2016;30-10-2016;;120;123456789;25540; 

100;22222 

 

 

 

 

` 
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2.3.9 Element DiplomaMBO 
2.3.9.1 Diploma bij inschrijving 

Naam tag Verplicht Formaat Definitie 

Recordsoort Ja N3 Waarde “600” indien hij bij een 

inschrijving hoort 

Nummer Ja AN15 Het Identificatienummer 

(studentnummer) van de student 

die de koppeling vormt met het 

SIS. 

BRIN Ja AN4  

onderwijssoort Ja AN3 MBO of HO 

Dit veld is niet meer nodig! Dient 

te worden verwijderd 

inschrijvingsvolgnummer Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

Gevuld en aanwezig indien 

diploma een onderdeel van een 

inschrijving is. 

Resultaatvolgnummer 

diploma 

Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

 

opleidingcode Ja AN5  

datumResultaat Ja D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

soortDiploma Nee AN19 BASISDIPLOMA, 

DOORSTROOMDIPLOMA, 

ARBEIDSMARKTDIPLOMA 
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voorbeeld Diploma bij inschrijving (versie met onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;MBO;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

400;11111;12AB;MBO;1122334455;01-08-2016;25540;;123123123123;BOL 

500;11111;12AB;MBO;1122334455;01;01-09-2016;01-10-2016;30-10-2016;;120;123456789;25540; 

600;11111;12AB;MBO;1122334455;D001;25540;01-11-2016; 

100;22222 

voorbeeld Diploma bij inschrijving (versie zonder onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

400;11111;12AB;1122334455;01-08-2016;25540;;123123123123;BOL 

500;11111;12AB;1122334455;01;01-09-2016;01-10-2016;30-10-2016;;120;123456789;25540; 

600;11111;12AB;1122334455;D001;25540;01-11-2016; 

100;22222 
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2.3.9.2 Diploma zonder inschrijving 

Naam tag Verplicht Formaat Definitie 

Recordsoort Ja N3 Waarde “601” indien hij NIET bij 

een inschrijving hoort 

Nummer Ja AN15 Het Identificatienummer 

(studentnummer) van de student 

die de koppeling vormt met het 

SIS. 

BRIN Ja AN4  

onderwijssoort Ja AN3 MBO of HO 

Dit veld is niet meer nodig! Dient 

te worden verwijderd 

Resultaatvolgnummer 

diploma 

Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

 

opleidingcode Ja AN5  

datumResultaat Ja D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

soortDiploma Nee AN19 BASISDIPLOMA, 

DOORSTROOMDIPLOMA, 

ARBEIDSMARKTDIPLOMA 

 

  



 pagina43 
 

voorbeeld Diploma los (versie met onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;MBO;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

400;11111;12AB;MBO;1122334455;01-08-2016;25540;;123123123123;BOL 

500;11111;12AB;MBO;1122334455;01;01-09-2016;01-10-2016;30-10-2016;;120;123456789;25540; 

601;11111;12AB;MBO;D001;25540;01-11-2016; 

100;22222 

voorbeeld Diploma los (versie zonder onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

400;11111;12AB;1122334455;01-08-2016;25540;;123123123123;BOL 

500;11111;12AB;1122334455;01;01-09-2016;01-10-2016;30-10-2016;;120;123456789;25540; 

601;11111;12AB;D001;25540;01-11-2016; 

100;22222 
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2.3.10 Element ResultaatKeuzedeel (keuzeonderdeel) 
 

2.3.10.1 Resultaat bij inschrijving zonder diploma 

Naam tag Verplicht Formaat Definitie 

Recordsoort Ja N3 Waarde “700” = resultaat bij 

inschrijving zonder diploma 

nummer Ja AN15 Het Identificatienummer 

(studentnummer) van de student 

die de koppeling vormt met het 

SIS. 

BRIN Ja AN4  

onderwijssoort Ja AN3 MBO of HO 

Dit veld is niet meer nodig! Dient 

te worden verwijderd 

inschrijvingsvolgnummer Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

Gevuld en aanwezig indien 

resultaat een onderdeel van een 

inschrijving is. 

TypeResultaat Ja AN9 Keuzedeel 

resultaatvolgnummer Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

 

datumResultaat Ja D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

certificaat Ja AN1 Boolean J of N 

Gevuld indien hij niet hoort bij een 

diploma 

codeKeuzedeel Ja AN5  

Resultaat Ja AN12 BEHAALD of NIET_BEHAALD 
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voorbeeld ResultaatKeuzedeel bij inschrijving zonder diploma (versie met onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;MBO;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

400;11111;12AB;MBO;1122334455;01-08-2016;25540;;123123123123;BOL 

500;11111;12AB;MBO;1122334455;01;01-09-2016;01-10-2016;30-10-2016;;120;123456789;25540; 

601;11111;12AB;MBO;D001;25540;01-11-2016; 

700;11111;12AB;MBO;1122334455;Keuzedeel;A3;31-03-2016;J;K0001;BEHAALD 

 

voorbeeld ResultaatKeuzedeel bij inschrijving (versie zonder onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

400;11111;12AB;1122334455;01-08-2016;25540;;123123123123;BOL 

500;11111;12AB;1122334455;01;01-09-2016;01-10-2016;30-10-2016;;120;123456789;25540; 

601;11111;12AB;D001;25540;01-11-2016; 

700;11111;12AB;1122334455;Keuzedeel;A3;31-03-2016;J;K0001;BEHAALD 
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2.3.10.2 Resultaat bij inschrijving en diploma 

Naam tag Verplicht Formaat Definitie 

Recordsoort Ja N3 Waarde “701” = resultaat bij 

inschrijving en diploma 

nummer Ja AN15 Het Identificatienummer 

(studentnummer) van de student 

die de koppeling vormt met het 

SIS. 

BRIN Ja AN4  

onderwijssoort Ja AN3 MBO of HO 

Dit veld is niet meer nodig! Dient 

te worden verwijderd 

inschrijvingsvolgnummer Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

Gevuld en aanwezig indien 

resultaat een onderdeel van een 

inschrijving is. 

Resultaatvolgnummer 

diploma 

Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

Gevuld en aanwezig indien 

resultaat een onderdeel van een 

diploma is. 

TypeResultaat Ja AN9 Keuzedeel 

resultaatvolgnummer Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

 

datumResultaat Ja D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

certificaat Ja AN1 Boolean J of N 

Gevuld indien hij niet hoort bij een 

diploma 

codeKeuzedeel Ja AN5  

Resultaat Ja AN12 BEHAALD of NIET_BEHAALD 
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voorbeeld ResultaatKeuzedeel bij inschrijving en diploma  (versie met onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;MBO;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

400;11111;12AB;MBO;1122334455;01-08-2016;25540;;123123123123;BOL 

500;11111;12AB;MBO;1122334455;01;01-09-2016;01-10-2016;30-10-2016;;120;123456789;25540; 

600;11111;12AB;MBO;1122334455;D001;25540;01-11-2016; 

701;11111;12AB;MBO;1122334455;D001;Keuzedeel;A3;31-03-2016;;K0001;BEHAALD 

 

voorbeeld ResultaatKeuzedeel bij inschrijving en diploma  (versie zonder onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

400;11111;12AB;1122334455;01-08-2016;25540;;123123123123;BOL 

500;11111;12AB;1122334455;01;01-09-2016;01-10-2016;30-10-2016;;120;123456789;25540; 

600;11111;12AB;1122334455;D001;25540;01-11-2016; 

701;11111;12AB;1122334455;D001;Keuzedeel;A3;31-03-2016;;K0001;BEHAALD 
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2.3.10.3 Resultaat zonder inschrijving en diploma 

Naam tag Verplicht Formaat Definitie 

Recordsoort Ja N3 Waarde “702”= resultaat zonder 

inschrijving en diploma 

nummer Ja AN15 Het Identificatienummer 

(studentnummer) van de student 

die de koppeling vormt met het 

SIS. 

BRIN Ja AN4  

onderwijssoort Ja AN3 MBO of HO 

Dit veld is niet meer nodig! Dient 

te worden verwijderd 

TypeResultaat Ja AN9 Keuzedeel 

resultaatvolgnummer Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

 

datumResultaat Ja D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

certificaat Ja AN1 Boolean J of N 

Gevuld indien hij niet hoort bij een 

diploma 

codeKeuzedeel Ja AN5  

Resultaat Ja AN12 BEHAALD of NIET_BEHAALD 
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voorbeeld ResultaatKeuzedeel zonder inschrijving en diploma  (versie met onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;MBO;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

400;11111;12AB;MBO;1122334455;01-08-2016;25540;;123123123123;BOL 

500;11111;12AB;MBO;1122334455;01;01-09-2016;01-10-2016;30-10-2016;;120;123456789;25540; 

601;11111;12AB;MBO;D001;25540;01-11-2016; 

702;11111;12AB;MBO;Keuzedeel;A3;31-03-2016;J;K0001;BEHAALD 

 

voorbeeld ResultaatKeuzedeel zonder inschrijving en diploma (versie zonder onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

400;11111;12AB;1122334455;01-08-2016;25540;;123123123123;BOL 

500;11111;12AB;1122334455;01;01-09-2016;01-10-2016;30-10-2016;;120;123456789;25540; 

601;11111;12AB;D001;25540;01-11-2016; 

702;11111;12AB;Keuzedeel;A3;31-03-2016;J;K0001;BEHAALD 
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2.3.10.4 Resultaat met diploma zonder inschrijving 

Naam tag Verplicht Formaat Definitie 

Recordsoort Ja N3 Waarde “703” = resultaat bij 

diploma zonder inschrijving 

nummer Ja AN15 Het Identificatienummer 

(studentnummer) van de student 

die de koppeling vormt met het 

SIS. 

BRIN Ja AN4  

onderwijssoort Ja AN3 MBO of HO 

Dit veld is niet meer nodig! Dient 

te worden verwijderd 

Resultaatvolgnummer 

diploma 

Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

Gevuld en aanwezig indien 

resultaat een onderdeel van een 

diploma is. 

TypeResultaat Ja AN9 Keuzedeel 

resultaatvolgnummer Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

 

datumResultaat Ja D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

certificaat Ja AN1 Boolean J of N 

Gevuld indien hij niet hoort bij een 

diploma 

codeKeuzedeel Ja AN5  

Resultaat Ja AN12 BEHAALD of NIET_BEHAALD 
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voorbeeld ResultaatKeuzedeel bij Diploma zonder inschrijving (versie met onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;MBO;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

400;11111;12AB;MBO;1122334455;01-08-2016;25540;;123123123123;BOL 

500;11111;12AB;MBO;1122334455;01;01-09-2016;01-10-2016;30-10-2016;;120;123456789;25540; 

601;11111;12AB;MBO;D001;25540;01-11-2016; 

703;11111;12AB;MBO;D001;Keuzedeel;A3;31-03-2016;;K0001;BEHAALD 

 

voorbeeld ResultaatKeuzedeel bij Diploma zonder inschrijving (versie zonder onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

400;11111;12AB;1122334455;01-08-2016;25540;;123123123123;BOL 

500;11111;12AB;1122334455;01;01-09-2016;01-10-2016;30-10-2016;;120;123456789;25540; 

601;11111;12AB;D001;25540;01-11-2016; 

703;11111;12AB;D001;Keuzedeel;A3;31-03-2016;;K0001;BEHAALD 
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2.3.11 Element ResultaatAMVB (AMvBonderdeel) 
2.3.11.1 Resultaat bij inschrijving 

Naam Verplicht Formaat Definitie 

Recordsoort Ja N3 Waarde “700” = resultaat (los) bij 

inschrijving 

nummer Ja AN15 Het Identificatienummer 

(studentnummer) van de student 

die de koppeling vormt met het 

SIS. 

BRIN Ja AN4  

onderwijssoort Ja AN3 MBO of HO 

Dit veld is niet meer nodig! Dient 

te worden verwijderd 

inschrijvingsvolgnummer Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

Gevuld en aanwezig indien 

resultaat een onderdeel van een 

inschrijving is. 

TypeResultaat Ja AN9 AMvB 

resultaatvolgnummer Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

 

datumResultaat Ja D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

certificaat Ja AN1 Boolean J of N 

Gevuld indien hij niet hoort bij een 

diploma 

codeAMvBOnderdeel Ja AN5  
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voorbeeld ResultaatAMVB bij inschrijving (versie met onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;MBO;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

400;11111;12AB;MBO;1122334455;01-08-2016;25540;;123123123123;BOL 

500;11111;12AB;MBO;1122334455;01;01-09-2016;01-10-2016;30-10-2016;;120;123456789;25540; 

601;11111;12AB;MBO;D001;25540;01-11-2016; 

700;11111;12AB;MBO;1122334455;AMvB;A3;31-03-2016;J;C0001 

 

voorbeeld ResultaatAMVB bij inschrijving (versie zonder onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

400;11111;12AB;1122334455;01-08-2016;25540;;123123123123;BOL 

500;11111;12AB;1122334455;01;01-09-2016;01-10-2016;30-10-2016;;120;123456789;25540; 

601;11111;12AB;D001;25540;01-11-2016; 

700;11111;12AB;1122334455;AMvB;A3;31-03-2016;J;C0001 
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2.3.11.2 Resultaat met inschrijving en diploma 

Naam Verplicht Formaat Definitie 

Recordsoort Ja N3 Waarde “701” = resultaat 

(diploma) bij inschrijving 

nummer Ja AN15 Het Identificatienummer 

(studentnummer) van de student 

die de koppeling vormt met het 

SIS. 

BRIN Ja AN4  

onderwijssoort Ja AN3 MBO of HO 

Dit veld is niet meer nodig! Dient 

te worden verwijderd 

inschrijvingsvolgnummer Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

Gevuld en aanwezig indien 

resultaat een onderdeel van een 

inschrijving is. 

Resultaatvolgnummer 

diploma 

Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

Gevuld en aanwezig indien 

resultaat een onderdeel van een 

diploma is. 

TypeResultaat Ja AN9 AMvB 

resultaatvolgnummer Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

 

datumResultaat Ja D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

certificaat Ja AN1 Boolean J of N 

Gevuld indien hij niet hoort bij een 

diploma 

codeAMvBOnderdeel Ja AN5  
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voorbeeld ResultaatAMVB bij Diploma en inschrijving (versie met onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;MBO;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

400;11111;12AB;MBO;1122334455;01-08-2016;25540;;123123123123;BOL 

500;11111;12AB;MBO;1122334455;01;01-09-2016;01-10-2016;30-10-2016;;120;123456789;25540; 

600;11111;12AB;MBO;1122334455;D001;25540;01-11-2016; 

701;11111;12AB;MBO;1122334455;D001;AMvB;A3;31-03-2016;;C0001 

 

voorbeeld ResultaatAMVB bij Diploma en inschrijving (versie zonder onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

400;11111;12AB;1122334455;01-08-2016;25540;;123123123123;BOL 

500;11111;12AB;1122334455;01;01-09-2016;01-10-2016;30-10-2016;;120;123456789;25540; 

600;11111;12AB;1122334455;D001;25540;01-11-2016; 

701;11111;12AB;1122334455;D001;AMvB;A3;31-03-2016;;C0001 
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2.3.11.3 Resultaat zonder inschrijving en diploma 

Naam Verplicht Formaat Definitie 

Recordsoort Ja N3 Waarde “702”= resultaat (los) 

Nummer Ja AN15 Het Identificatienummer 

(studentnummer) van de student 

die de koppeling vormt met het 

SIS. 

BRIN Ja AN4  

onderwijssoort Ja AN3 MBO of HO 

Dit veld is niet meer nodig! Dient 

te worden verwijderd 

TypeResultaat Ja AN9 AMvB 

resultaatvolgnummer Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

 

datumResultaat Ja D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

Certificaat Ja AN1 Boolean J of N 

Gevuld indien hij niet hoort bij een 

diploma 

codeAMvBOnderdeel Ja AN5  
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voorbeeld ResultaatAMVB bij student (versie met onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;MBO;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

400;11111;12AB;MBO;1122334455;01-08-2016;25540;;123123123123;BOL 

500;11111;12AB;MBO;1122334455;01;01-09-2016;01-10-2016;30-10-2016;;120;123456789;25540; 

601;11111;12AB;MBO;D001;25540;01-11-2016; 

702;11111;12AB;MBO;AMvB;A3;31-03-2016;J;C0001 

 

voorbeeld ResultaatAMVB bij student (versie zonder onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

400;11111;12AB;1122334455;01-08-2016;25540;;123123123123;BOL 

500;11111;12AB;1122334455;01;01-09-2016;01-10-2016;30-10-2016;;120;123456789;25540; 

601;11111;12AB;D001;25540;01-11-2016; 

702;11111;12AB;AMvB;A3;31-03-2016;J;C0001 
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2.3.11.4 Resultaat met diploma zonder inschrijving 

Naam Verplicht Formaat Definitie 

Recordsoort Ja N3 Waarde “703”= resultaat 

(diploma) 

Nummer Ja AN15 Het Identificatienummer 

(studentnummer) van de student 

die de koppeling vormt met het 

SIS. 

BRIN Ja AN4  

onderwijssoort Ja AN3 MBO of HO 

Dit veld is niet meer nodig! Dient 

te worden verwijderd 

Resultaatvolgnummer 

diploma 

Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

Gevuld en aanwezig indien 

resultaat een onderdeel van een 

diploma is. 

TypeResultaat Ja AN9 AMvB 

resultaatvolgnummer Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

 

datumResultaat Ja D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

Certificaat Ja AN1 Boolean J of N 

Gevuld indien hij niet hoort bij een 

diploma 

codeAMvBOnderdeel Ja AN5  

 

  



 pagina59 
 

voorbeeld ResultaatAMVB bij Diploma zonder inschrijving (versie met onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;MBO;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

400;11111;12AB;MBO;1122334455;01-08-2016;25540;;123123123123;BOL 

500;11111;12AB;MBO;1122334455;01;01-09-2016;01-10-2016;30-10-2016;;120;123456789;25540; 

601;11111;12AB;MBO;D001;25540;01-11-2016; 

703;11111;12AB;MBO;D001;AMvB;A3;31-03-2016;;C0001 

 

voorbeeld ResultaatAMVB bij Diploma zonder inschrijving (versie zonder onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

400;11111;12AB;1122334455;01-08-2016;25540;;123123123123;BOL 

500;11111;12AB;1122334455;01;01-09-2016;01-10-2016;30-10-2016;;120;123456789;25540; 

601;11111;12AB;D001;25540;01-11-2016; 

703;11111;12AB;D001;AMvB;A3;31-03-2016;;C0001 
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2.3.12 Element ResultaatGeneriek (Generiek examenonderdeel) 
2.3.12.1 Resultaat met diploma zonder inschrijving 

Naam tag Verplicht Formaat Definitie 

Recordsoort Ja N3 Waarde “700” = resultaat bij 

inschrijving zonder diploma 

nummer Ja AN15 Het Identificatienummer 

(studentnummer) van de student 

die de koppeling vormt met het 

SIS. 

BRIN Ja AN4  

onderwijssoort Ja AN3 MBO of HO 

Dit veld is niet meer nodig! Dient 

te worden verwijderd 

inschrijvingsvolgnummer Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

Gevuld en aanwezig indien 

resultaat een onderdeel van een 

inschrijving is. 

TypeResultaat Ja AN9 Generiek 

resultaatvolgnummer Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

 

datumResultaat Nee D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

codeGeneriekeExamenonderd

eel 

Ja AN4  

eindcijfer Nee N2  

vrijstellingGeneriekExamenon

derdeel 

Nee AN4 MBO, HAVO, VWO 

cijferIE Ja N3  

vrijstellingIE Nee AN3 MBO 

cijferCE Ja N3  

vrijstellingCE Nee AN3 MBO 
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voorbeeld ResultaatGeneriek bij inschrijving zonder diploma (versie met onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;MBO;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

400;11111;12AB;MBO;1122334455;01-08-2016;25540;;123123123123;BOL 

500;11111;12AB;MBO;1122334455;01;01-09-2016;01-10-2016;30-10-2016;;120;123456789;25540; 

601;11111;12AB;MBO;D001;25540;01-11-2016; 

700;11111;12AB;MBO;1122334455;Generiek;A3;31-03-2016;3001;10;;94;;97; 

 

voorbeeld ResultaatGeneriek bij inschrijving zonder diploma (versie zonder onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

400;11111;12AB;1122334455;01-08-2016;25540;;123123123123;BOL 

500;11111;12AB;1122334455;01;01-09-2016;01-10-2016;30-10-2016;;120;123456789;25540; 

601;11111;12AB;D001;25540;01-11-2016; 

700;11111;12AB;1122334455;Generiek;A3;31-03-2016;3001;10;;94;;97; 
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2.3.12.2 Resultaat met diploma zonder inschrijving 

Naam tag Verplicht Formaat Definitie 

Recordsoort Ja N3 Waarde “701” = resultaat 

(diploma) bij inschrijving 

nummer Ja AN15 Het Identificatienummer 

(studentnummer) van de student 

die de koppeling vormt met het 

SIS. 

BRIN Ja AN4  

onderwijssoort Ja AN3 MBO of HO 

Dit veld is niet meer nodig! Dient 

te worden verwijderd 

inschrijvingsvolgnummer Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

Gevuld en aanwezig indien 

resultaat een onderdeel van een 

inschrijving is. 

Resultaatvolgnummer 

diploma 

Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

Gevuld en aanwezig indien 

resultaat een onderdeel van een 

diploma is. 

TypeResultaat Ja AN9 Generiek 

resultaatvolgnummer Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

 

datumResultaat Nee D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

codeGeneriekeExamenonderd

eel 

Ja AN4  

eindcijfer Nee N2  

vrijstellingGeneriekExamenon

derdeel 

Nee AN4 MBO, HAVO, VWO 

cijferIE Ja N3  

vrijstellingIE Nee AN3 MBO 

cijferCE Ja N3  

vrijstellingCE Nee AN3 MBO 
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voorbeeld ResultaatGeneriek bij Diploma en inschrijving (versie met onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;MBO;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

400;11111;12AB;MBO;1122334455;01-08-2016;25540;;123123123123;BOL 

500;11111;12AB;MBO;1122334455;01;01-09-2016;01-10-2016;30-10-2016;;120;123456789;25540; 

600;11111;12AB;MBO;1122334455;D001;25540;01-11-2016; 

701;11111;12AB;MBO;1122334455;D001;Generiek;A3;31-03-2016;3001;10;;94;;97; 

 

voorbeeld ResultaatGeneriek bij Diploma en inschrijving (versie zonder onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

400;11111;12AB;1122334455;01-08-2016;25540;;123123123123;BOL 

500;11111;12AB;1122334455;01;01-09-2016;01-10-2016;30-10-2016;;120;123456789;25540; 

600;11111;12AB;1122334455;D001;25540;01-11-2016; 

701;11111;12AB;1122334455;D001;Generiek;A3;31-03-2016;3001;10;;94;;97; 
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2.3.12.3 Resultaat zonder inschrijving en diploma 

Naam tag Verplicht Formaat Definitie 

Recordsoort Ja N3 Waarde “702”= resultaat zonder 

inschrijving en diploma 

nummer Ja AN15 Het Identificatienummer 

(studentnummer) van de student 

die de koppeling vormt met het 

SIS. 

BRIN Ja AN4  

onderwijssoort Ja AN3 MBO of HO 

Dit veld is niet meer nodig! Dient 

te worden verwijderd 

TypeResultaat Ja AN9 Generiek 

resultaatvolgnummer Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

 

datumResultaat Nee D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

codeGeneriekeExamenonderd

eel 

Ja AN4  

eindcijfer Nee N2  

vrijstellingGeneriekExamenon

derdeel 

Nee AN4 MBO, HAVO, VWO 

cijferIE Ja N3  

vrijstellingIE Nee AN3 MBO 

cijferCE Ja N3  

vrijstellingCE Nee AN3 MBO 
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voorbeeld ResultaatGeneriek zonder inschrijving en diploma (versie met onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;MBO;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

400;11111;12AB;MBO;1122334455;01-08-2016;25540;;123123123123;BOL 

500;11111;12AB;MBO;1122334455;01;01-09-2016;01-10-2016;30-10-2016;;120;123456789;25540; 

601;11111;12AB;MBO;D001;25540;01-11-2016; 

702;11111;12AB;MBO;Generiek;A3;31-03-2016;3001;10;;94;;97; 

 

voorbeeld ResultaatGeneriek zonder inschrijving en diploma (versie zonder onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

400;11111;12AB;1122334455;01-08-2016;25540;;123123123123;BOL 

500;11111;12AB;1122334455;01;01-09-2016;01-10-2016;30-10-2016;;120;123456789;25540; 

601;11111;12AB;D001;25540;01-11-2016; 

702;11111;12AB;Generiek;A3;31-03-2016;3001;10;;94;;97; 
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2.3.12.4 Resultaat bij diploma zonder inschrijving 
Naam tag Verplicht Formaat Definitie 

Recordsoort Ja N3 Waarde “703”= resultaat bij 

diploma zonder inschrijving 

nummer Ja AN15 Het Identificatienummer 

(studentnummer) van de student 

die de koppeling vormt met het 

SIS. 

BRIN Ja AN4  

onderwijssoort Ja AN3 MBO of HO 

Dit veld is niet meer nodig! Dient 

te worden verwijderd 

Resultaatvolgnummer 

diploma 

Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

Gevuld en aanwezig indien 

resultaat een onderdeel van een 

diploma is. 

TypeResultaat Ja AN9 Generiek 

resultaatvolgnummer Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

 

datumResultaat Nee D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

codeGeneriekeExamenonderd

eel 

Ja AN4  

eindcijfer Nee N2  

vrijstellingGeneriekExamenon

derdeel 

Nee AN4 MBO, HAVO, VWO 

cijferIE Ja N3  

vrijstellingIE Nee AN3 MBO 

cijferCE Ja N3  

vrijstellingCE Nee AN3 MBO 
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voorbeeld ResultaatGeneriek bij Diploma zonder inschrijving (versie met onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;MBO;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

400;11111;12AB;MBO;1122334455;01-08-2016;25540;;123123123123;BOL 

500;11111;12AB;MBO;1122334455;01;01-09-2016;01-10-2016;30-10-2016;;120;123456789;25540; 

601;11111;12AB;MBO;D001;25540;01-11-2016; 

703;11111;12AB;MBO;D001;Generiek;A3;31-03-2016;3001;10;;94;;97; 

 

voorbeeld ResultaatGeneriek bij Diploma zonder inschrijving (versie zonder onderwijssoort) 

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

300;11111;12AB;1122334455;01-08-2016;31-08-2018;; 

400;11111;12AB;1122334455;01-08-2016;25540;;123123123123;BOL 

500;11111;12AB;1122334455;01;01-09-2016;01-10-2016;30-10-2016;;120;123456789;25540; 

601;11111;12AB;D001;25540;01-11-2016; 

703;11111;12AB;D001;Generiek;A3;31-03-2016;3001;10;;94;;97; 
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2.3.13 Element InschrijvingHO 
Naam tag Verplicht Formaat Definitie 

Recordsoort Ja N3 Waarde “301” 

nummer Ja AN15 Het Identificatienummer 

(studentnummer) van de student 

die de koppeling vormt met het 

SIS. 

BRIN Ja AN4  

brinVolgnummer Ja AN2  

inschrijvingvolgnummer Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

 

inschrijvingsvorm Ja AN1 Keuze uit E of S 

opleidingcode Ja AN5  

onderwijsvorm Ja AN2 Keuze uit VT, DT, DU 

opleidingsfase Ja AN1 Keuze uit  

A : Associate degree 

B : Bachelor 

D : Propedeuse bachelor 

M : Master 

Q : Post initiële Master 

datumInschrijving Ja D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

datumUitschrijving Nee D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

redenUitschrijving Nee AN40 Keuze uit : 

afsluitend_examen 

op_verzoek 

eersteInschrijving Ja Boolean Alleen voor instellingen met 

Vraagfinanciering van toepassing 

(J) 

indicatieIntensiefProgramma Nee Boolean  

moduleEcts Nee Numeriek Mag leeg zijn of gevuld met een 

numerieke waarde van vier 

posities waarvan één decimaal 

(999.9) 
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voorbeeld  

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

301;11111;12AB;01;001;E;10651;VT;A;01-07-2014;;;N;N;123.2 
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2.3.14 Element ResultaatHO 
Naam tag Verplicht Formaat Definitie 

Recordsoort Ja N3 Waarde “710” 

nummer Ja AN15 Het Identificatienummer 

(studentnummer) van de student 

die de koppeling vormt met het 

SIS. 

BRIN Ja AN4  

brinVolgnummer Ja AN2  

resultaatvolgnummer Ja AN20 

alleen bestaande uit 

letters en cijfers of een 

combinatie daarvan 

 

opleidingcode Ja AN5  

onderwijsvorm Ja AN2 Keuze uit VT, DT, DU 

opleidingsfase Ja AN1 Keuze uit  

A : Associate degree 

B : Bachelor 

D : Propedeuse bachelor 

M : Master 

Q : Post initiële Master 

datumDiploma Ja D 

formaat: dd-mm-ccyy 

 

eersteGraad Ja Boolean J of N Alleen voor instellingen met 

Vraagfinanciering van toepassing 

(J). Standaardwaarde (N) 

 

voorbeeld  

0;1.0;1;11-11-2016 15:26:33 

100;11111 

200;11111;123456789;;Test;;Gebruiker;Man;01-12-1980 

201;11111;teststraat;12;;;;;1234AB;Groningen 

710;11111;12AB;01;12345;10651;VT;A;01-07-2014;J 
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2.4 Bestandsdefinitie CSV HO 

in aanvulling op de bestandsdefinities (zowel xml als csv) uit de vorige paragrafen is ook een tweede 

bestandsdefinitie, specifiek voor de onderwijssoort HO, gecreëerd. Het formaat van deze specifieke 

bestandsdefinitie is zo opgezet dat gegevens eenvoudig via Excel geselecteerd en gemuteerd kunnen 

worden. 

Bestanden met de extensie ’csv’ zijn standaard geassocieerd met de applicatie MS-Excel en worden 

daarom ook vaak met MSExcel geopend. Via het werken met Excel is daarom muteren van de data 

eenvoudig. Uiteindelijk kan er in 2BRON alleen gewerkt worden met het csv-formaat en daarom 

dient het Excel-tabblad uiteindelijk als *.csv te worden opgeslagen. 

Het csv-(Excel-) document bestaat uit de volgende kolommen en rijen: 

 In rij 1 t/m 3 staat algemene informatie betreffende het bestand;  

 Rij 4 is een verplichte lege regel; 

 Rij 5 is een kopregel voor de Elementen;  

 Rij 6 is een kopregel voor de velden; 

 Vanaf rij 7 t/m … kan door de gebruiker data (inschrijvingen & resultaten) worden ingevuld. 

In het csv-bestand bevat elke regel 41 kolommen. Hierop wordt door 2BRON controle uitgevoerd. 

 

2.4.1 Algemene gegevens 
excel : Rij 1 t/m 3 

csv: Regel 1 t/m 3 

Voorbeeld excel 

 

Voorbeeld csv formaat 

 

In het Excel-document mogen de waardes in kolom B worden aangepast.  

attribuut Verplicht Formaat Definitie 

Versie Ja A.N Dit veld geeft aan volgens welke definitie (zoals 

beschreven in dit document) het bestand is 

gemaakt. Op dit moment is versie 1.0 actief en 

dient te worden gevuld met de waarde 1.0. 

2BRON controleert of de waarde overeen komt. 

Aantal studenten Ja NUM Dit veld geeft aan hoeveel unieke studenten er 

in het bestand zitten. 2BRON controleert of de 

waarde overeenkomt. 
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attribuut Verplicht Formaat Definitie 

Datum aangemaakt Ja D / T Dit veld geeft aan op welke datum/tijdstip het 

bestand is aangemaakt en wordt ook ter 

controle op het importscherm van 2BRON 

getoond. het formaat moet zijn : dd-mm-jjjj 

hh:mm:ss 

 

Regel 4 is een lege rij in het exceldocument / csv bestand. Hiervoor is gekozen om de gegevens in 

excel overzichtelijker te presenteren. 

 

2.4.2 Element Kopregel 
In de basis werkt 2BRON met xml-bestanden. De xml-bestanden bestaan in de hoofdstructuur uit 

elementen. Elementen zijn een groep van velden die bij elkaar horen. Deze structuur is ook 

doorvertaald naar het csv-HO-formaat. Deze velden zijn alleen ter verduidelijking en mogen niet 

aangepast worden naar andere benamingen. 2BRON controleert hierop. 

excel : Rij 5 

csv: Regel 5 

attribuut Verplicht Formaat Definitie 

Student  Ja A.N Vaste kolomkop en mag niet aangepast worden. 

Persoon Ja A.N Vaste kolomkop en mag niet aangepast worden. 

adres binnenland Ja A.N Vaste kolomkop en mag niet aangepast worden. 

adres buitenland Ja A.N Vaste kolomkop en mag niet aangepast worden. 

Inschrijving HO Ja A.N Vaste kolomkop en mag niet aangepast worden. 

Resultaat HO Ja A.N Vaste kolomkop en mag niet aangepast worden. 
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2.4.3 Element Velden 
excel : Rij 6, 7 t/m … 

csv: Regel 6, 7 t/m … 

Vanaf regel 6 beginnen de velden waarin de gebruiker gegevens kan invullen. Regel 6 bevat de 

veldnamen en mogen niet aangepast worden. Vanaf regel 7 kan de gebruiker gegevens invullen. 

 

attribuut Verplicht Formaat Definitie 

Gegevensvelden element Student 

In het csv/Exceldocument kan het studentnummer 1 of meerdere keren voorkomen. 

Studentnummer Ja AN15 Het Identificatienummer (studentnummer) van 

de student die de koppeling vormt tussen uw 

administratie en 2BRON.  

Gegevensvelden element Persoon 

Alle velden die vallen onder het element Persoon hoeven niet verplicht ingevuld te zijn.  Een persoon 

leveren/identificeren kan zowel met minimale gegevens gebeuren (BSN of OWN, geslacht en 

geboortedatum) of, indien BSN/OWN niet bekend zijn, met de uitgebreide gegevensset (voornaam, 

achternaam, geslacht, geboortedatum, adres binnenland of adres buitenland).  

Burgerservicenummer Nee AN9 Het burgerservicenummer (BSN) is het nummer 

dat de natuurlijke persoon uniek identificeert in 

overheidsadministraties. 

Toelichting: 

Het burgerservicenummer moet 9 cijfers 

bevatten en voldoen aan de 11 proef. Eventuele 

voorloopnullen dienen altijd aangeleverd te 

worden. 

onderwijsnummer Nee AN9 Het uniek identificerende nummer dat aan een 

onderwijsontvanger wordt toegekend indien 

deze niet of niet verifieerbaar over een BSN 

beschikt. 

Toelichting: 

Het onderwijsnummer moet 9 cijfers bevatten 

en voldoen aan de 11 proef. Eventuele 

voorloopnullen 

voornamen Nee AN200 De verzameling namen, die gescheiden door 

spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat. 

Toelichting: 

Indien de natuurlijke persoon vastgesteld geen 

voornamen heeft, wordt de waarde - (liggend 

streepje) opgenomen. Zolang LO3 nog gebruikt 

wordt kunnen voornamen ook leeg zijn. 
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attribuut Verplicht Formaat Definitie 

voorvoegsels Nee AN10 Het deel van de geslachtsnaam dat voorkomt in 

de voorvoegseltabel en door een spatie van de 

geslachtsnaam is gescheiden 

achternaam Nee AN200 De naamgegevens van de persoon met 

uitzondering van de voornamen. 

Toelichting: 

Indien de natuurlijke persoon vastgesteld geen 

geslachtsnaam heeft wordt de waarde - (liggend 

streepje) opgenomen. 

geslacht Nee AN8 De aanduiding van het geslacht van de 

natuurlijke persoon 

Mogelijke waarden: Man, Vrouw, Onbekend 

geboortedatum Nee D 

formaat: 

dd-mm-ccyy 

De datum waarop de natuurlijke persoon is 

geboren 

Aanvullende opmerking: Datum waarvan de 

dag of de dag en maand niet bekend hoeft te 

zijn. Deze bevat(ten) dan 00. 

Gegevensvelden element Adres binnenland 

In de aanlevering richting 2BRON kan een persoon altijd maar 1 adres bevatten; of een adres binnenland 

of een adres buitenland. Worden beide gegevens geleverd voor één en dezelfde persoon, dan zal altijd 

het adres binnenland worden gebruikt. 

straatnaam Nee AN80 De straatnaam zoals die officieel is vastgesteld 

door de gemeente. 

huisnummer Nee N5 De numerieke aanduiding zoals deze door het 

gemeentebestuur aan het object is toegekend 

huisletter Nee A1 De alfabetische aanduiding zoals deze door het 

gemeentebestuur aan de locatie is toegekend 

ter aanvulling op het huisnummer 

huisnummerToevoeging Nee AN5 Die letters of tekens die noodzakelijk zijn om, 

naast het juiste huisnummer de brievenbus te 

vinden 

huisnummerAanduiding Nee AN2 De aanduiding die wordt gebruikt voor adressen 

die niet zijn voorzien van de gebruikelijke 

straatnaam en huisnummering. 

Mogelijke waarden: Keuze uit by en to 

locatieOmschrijving Nee AN35 De nadere aanduiding van de locatie waar de 

persoon is ingeschreven of het adres indien 

daarbij geen officiële straatnaam hoort. 

postcode Nee AN6 De door de PTT vastgestelde code behorende bij 

de straatnaam en het huisnummer 

plaatsnaam Nee AN40 De naam van de plaats 
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attribuut Verplicht Formaat Definitie 

Gegevensvelden element Adres buitenland 

In de aanlevering richting 2BRON kan een persoon altijd maar 1 adres bevatten; of een adres binnenland 

of een adres buitenland. Worden in het csv/Excel-bestand beide gegevens geleverd voor één en dezelfde 

persoon, dan zal altijd het adres binnenland worden gebruikt. 

adresregelBuitenland1 Ja AN35 De eerste regel van het buitenlands adres 

adresregelBuitenland2 Nee AN35 De tweede regel van het buitenlands adres 

adresregelBuitenland3 Nee AN35 De derde regel van het buitenlands adres 

landcode Nee N4 De code van het land. 

Gegevensvelden element inschrijving HO 

In de aanlevering richting 2BRON kan een inschrijving voor één student 1 of meerdere keren voorkomen. 

Voor elke inschrijving van een student wordt een nieuwe regel aangemaakt waarbij de persoonsgegevens 

dan ook weer worden overgenomen. 

BRIN Ja AN4 Een unieke code voor onderwijsinstelling 

Toelichting: 

Het BRIN bestaat uit 2 cijfers gevolgd door 2 

hoofdletters 

brinVolgnummer Ja AN2..2 Een volgnummer bij het BRIN-nummer dat een 

onderwijslocatie uniek identificeert. 

Het BRIN-volgnummer bestaat uit 2 cijfers. 

inschrijvingvolgnummer Ja AN20 

alleen 

bestaande 

uit letters 

en cijfers of 

een 

combinatie 

daarvan 

Een door de instelling aan de inschrijving 

toegekend volgnummer ten behoeve van de 

registratie van een inschrijving bij DUO. 

Het inschrijvingvolgnummer moet per BRIN 

uniek zijn. 

Toelichting: 

Het inschrijvingsvolgnummer bestaat uit cijfers, 

hoofdletters (A-Z), kleine letters (a-z) of een 

combinatie daarvan. 

inschrijvingsvorm Ja AN1 De hoedanigheid waarin de onderwijsvolger zich 

heeft aangemeld. 

Mogelijke waarden:  

E (extraneus) 

S (student) 

opleidingcode Ja AN5 De code van de opleiding binnen het codestelsel 
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onderwijsvorm Ja AN2 Uitputtende lijst ten behoeve van het Hoger 

Onderwijs voor de manier waarop de 

kennisoverdracht is ingericht wat betreft fysieke 

aanwezigheid op de onderwijslocatie en de duur 

daarvan. 

Mogelijke waarden:  

VT (voltijd) 

DT (deeltijd) 

DU (duaal) 

opleidingsfase Ja AN1 Aanduiding van een deel van opleiding. 

Mogelijke waarden:  

A (Associate degree) 

B (Bachelor) 

D (Propedeuse bachelor) 

M (Master) 

Q (Post initiële Master) 

datumInschrijving Ja Datum 

 

De datum vanaf wanneer de betrokkene is 

ingeschreven. formaat: dd-mm-jjjj 

datumUitschrijving Nee Datum De datum waarop de betrokkene is 

uitgeschreven 

Aanvullende opmerking: 

De laatste datum waarop de inschrijving 

daadwerkelijk actief was. 

NBI kent doorlopende inschrijving; datum 

uitschrijving wordt door de niet-bekostigde HO-

instelling dan ook alleen gevuld als er 

daadwerkelijk sprake is van een uitschrijving. 

formaat: dd-mm-jjjj 

redenUitschrijving Nee AN40 Codering voor de reden van de uitschrijving. 

Mogelijke waarden:  

afsluitend_examen 

op_verzoek 
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eersteInschrijving Ja Boolean EersteInschrijving geeft aan of het om de 

opleiding van eerste inschrijving van de student 

gaat, te weten: 

1. de opleiding waarvoor een persoon het 

collegegeld, bedoeld in de artikelen 7.43, eerste 

lid van de WHW, is verschuldigd en waarvoor 

geen vermindering of vrijstelling van het betalen 

van collegegeld op grond van artikel 7.48, derde 

of vierde lid, van de WHW is verkregen, of, 

2. de eerste opleiding waarvoor een persoon het 

collegegeld, bedoeld in artikelen 7.43, tweede lid 

of 7.44 van de WHW is verschuldigd. 

Toelichting: 

Bij meerdere eerste inschrijvingen bepalen de 

toeleverende instellingen onderling welke 

inschrijving van een student een eerste 

inschrijving betreft. 

NBI: niet relevant. Blijft wel verplicht. Voor NBI 

standaard vullen = ‘N’, tenzij er sprake is van 

vraagfinanciering: dan ‘J’ 

indicatieIntensiefProgramma Nee Boolean Geeft aan of er sprake is van deelname aan een 

intensief programma voor een opleiding of een 

programma binnen de opleiding. 

moduleEcts Nee Numeriek Mag leeg zijn of gevuld met een numerieke 

waarde van vier posities waarvan één decimaal 

(999.9) 

Gegevensvelden element resultaat HO 

In de aanlevering richting 2BRON kan een resultaat voor één student 1 of meerdere keren voorkomen. 

Voor elke resultaat van een student wordt een nieuwe regel aangemaakt waarbij de persoonsgegevens 

dan ook weer worden overgenomen. 

BRIN Ja AN4 Een unieke code voor onderwijsinstelling 

Toelichting: 

Het BRIN bestaat uit 2 cijfers gevolgd door 2 

hoofdletters 

brinVolgnummer Ja AN2 Een volgnummer bij het BRIN-nummer dat een 

onderwijslocatie uniek identificeert. 

Het BRIN-volgnummer bestaat uit 2 cijfers. 
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resultaatvolgnummer Ja AN20 

alleen 

bestaande 

uit letters en 

cijfers of een 

combinatie 

daarvan 

Een door de instelling aan het 

onderwijsresultaat toegekend volgnummer ten 

behoeve van de registratie van een 

onderwijsresultaat bij DUO. 

Het Resultaatvolgnummer moet per BRIN uniek 

zijn. 

Toelichting: 

Het resultaatvolgnummer bestaat uit cijfers, 

hoofdletters (A-Z), kleine letters (a-z) of een 

combinatie daarvan. 

opleidingcode Ja AN5 De code van de opleiding binnen het codestelsel 

onderwijsvorm Ja AN2 Uitputtende lijst ten behoeve van het Hoger 

Onderwijs voor de manier waarop de 

kennisoverdracht is ingericht wat betreft fysieke 

aanwezigheid op de onderwijslocatie en de duur 

daarvan. 

Mogelijke waarden:  

VT (voltijd) 

DT (deeltijd) 

DU (duaal) 

opleidingsfase Ja AN1 Aanduiding van een deel van opleiding. 

Mogelijke waarden:  

A (Associate degree) 

B (Bachelor) 

D (Propedeuse bachelor) 

M (Master) 

Q (Post initiële Master) 

datumDiploma Ja Datum 

 

De datum waarop het diploma behaald is. 

formaat: dd-mm-ccyy 

eersteGraad Ja Boolean J of 

N 

Alleen voor instellingen met Vraagfinanciering 

van toepassing (J). Standaardwaarde (N) 
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2.4.4 Verwerkingsproces csv HO 
Standlevering 

In de basis werkt 2BRON met een standlevering per student. Dat wil zeggen, in 2BRON zit een 

vergelijkingsmodule die bepaalt welke gegevens er nieuw of gewijzigd zijn en welke gegevens er 

verwijderd moeten worden. Als gegevens niet goed door de instelling worden aangeleverd, kan dit 

consequenties hebben. 

Hieronder volgt een voorbeeld ter illustratie. 

2BRON bevat 2 inschrijvingen (ins001 & ins002) van een student met studentnr STD1. 

De instelling ziet dat datum inschrijving van inschrijving ins001 verkeerd is wil een wijziging van 

ins001 doorgeven. 

Instelling maakt een bestand met de studentgegevens en de inschrijving ins001 met de correcte 

datum. Vervolgens biedt de instelling dit bestand aan 2BRON aan. 

Wat gebeurt er nu in 2BRON? 

Tijdens het inlezen ziet 2BRON dat er voor een bestaande student een inschrijving gewijzigd moet 

worden en wijzigt deze. Tot dusverre correct. Maar omdat 2BRON werkt met een stand, ziet hij ook 

dat ins002 niet meer voorkomt bij deze student in het bestand. 2BRON zal voor deze inschrijving 002 

een verwijdermutatie doorvoeren, en verwijdert dus inschrijving ins002 uit 2BRON en BRON. 

Om bovenstaande situatie wel correct door te geven aan 2BRON en dus ook aan BRON, dient dus bij 

wijziging van een inschrijving of resultaat altijd de gehele stand van deze student aan 2BRON 

geleverd te worden. 

Procedures 

Voor de verwerking van gegevens in 2BRON naar BRON zijn diverse opties. Hieronder worden de 

opties verder uiteengezet. 

 

Student 

1) student toevoegen aan 2BRON/BRON 

Indien een nieuwe student aan 2BRON/BRON toegevoegd dient te worden, dient naast deze 

mutatie altijd de gehele stand van deze student (inschrijving & resultaat) ook in het bestand 

te worden geleverd. 

2) student wijzigen in 2BRON/BRON 

Indien een bestaande student in 2BRON/BRON gewijzigd dient te worden, dient naast deze 

mutatie altijd de gehele stand van deze student (inschrijving & resultaat) ook in het bestand 

te worden geleverd. 

3) student verwijderen uit 2BRON/BRON 

Indien een bestaand student met alle bijbehorende onderdelen uit 2BRON/BRON verwijderd 

dient te worden, dient van deze student alleen het studentnummer in het bestand te worden 

geleverd met de rest van alle andere elementen leeg. 

 

Inschrijving 

4) inschrijving toevoegen aan 2BRON/BRON 
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Indien een nieuwe inschrijving aan 2BRON/BRON toegevoegd dient te worden, dient naast 

deze mutatie altijd de gehele stand van deze student (inschrijving & resultaat) ook in het 

bestand te worden geleverd. 

 

5) inschrijving wijzigen in 2BRON/BRON 

Indien een bestaand inschrijving in 2BRON/BRON gewijzigd dient te worden, dient naast deze 

mutatie altijd de gehele stand van deze student (inschrijving & resultaat) ook in het bestand 

te worden geleverd. 

6) inschrijving verwijderen uit 2BRON/BRON 

Indien een bestaand inschrijving uit 2BRON/BRON verwijderd dient te worden, dient de 

gehele stand van deze student (inschrijving & resultaat) in het bestand te worden geleverd, 

behalve de inschrijving die verwijderd dient te worden. 

Resultaat 

7) resultaat toevoegen aan 2BRON/BRON 

Indien een nieuw resultaat aan 2BRON/BRON toegevoegd dient te worden, dient naast deze 

mutatie altijd de gehele stand van deze student (inschrijving & resultaat) ook in het bestand 

te worden geleverd. 

 

8) resultaat wijzigen in 2BRON/BRON 

Indien een bestaand resultaat in 2BRON/BRON gewijzigd dient te worden, dient naast deze 

mutatie altijd de gehele stand van deze student (inschrijving & resultaat) ook in het bestand 

te worden geleverd. 

9) resultaat verwijderen uit 2BRON/BRON 

Indien een bestaand resultaat uit 2BRON/BRON verwijderd dient te worden, dient de gehele 

stand van deze student (inschrijving & resultaat) in het bestand te worden geleverd, behalve 

de inschrijving die verwijderd dient te worden. 
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