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1. Inleiding 

 

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bepaalt de bekostiging van uw school op basis van 

de gegevens die zijn opgenomen in het Basisregister Onderwijs (BRON). BRON wordt 

beheerd door DUO. 

 

Verschillende overzichten geven u inzicht in de bekostiging. Het GTB-overzicht 

(Geconsolideerde Tellingen Bekostiging) toont per school of vestiging het aantal 

leerlingen waarvoor u bekostiging krijgt.  

Op het Individueel overzicht bekostiging staan de bekostigingsgegevens per leerling.  

De financiële gegevens per jaar vindt u op het Overzicht financiële beschikkingen. 

 

Dit betekent dat u wettelijk verplicht bent om wijzigingen in de gegevens van de 

leerlingen via uw leerlingenadministratiesysteem (LAS) uit te wisselen met BRON. 

 

Dit handboek is bedoeld om u te ondersteunen bij het uitwisselen van gegevens met 

BRON. 
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2. Gegevensuitwisseling 

Gedurende de periode dat een leerling onderwijs volgt aan uw school, bent u wettelijk 

verplicht om leerlinggegevens te registreren in uw LAS en deze uit te wisselen met 

BRON. Dit begint op het moment dat de leerling wordt ingeschreven op uw school en 

stopt op het moment dat de leerling uw school verlaat. 

 

Gegevens die u uitwisselt met BRON doorlopen een bepaald traject. Dit traject wordt 

toegelicht in de volgende paragrafen. 

 

Algemeen: Informatie over hoe u de gegevens moet registreren vindt u in de handleiding 

van uw LAS. 

2.1 Er zijn nieuwe of gewijzigde gegevens 

Er zijn een aantal momenten waarop u leerlinggegevens uitwisselt met BRON. Het betreft 

de volgende momenten: 

 Als u de persoonsgegevens van een leerling wilt verifiëren. 

 Als u een leerling inschrijft. 

 Als u de gegevens van een leerling heeft gewijzigd. 

 Als u de gegevens van een leerling heeft verwijderd. 

 

2.1.1 Verifiëren van de persoonsgegevens van een leerling 

Tijdens de uitwisseling van gegevens moet voor elke leerling vastgesteld kunnen worden 

om wie het gaat. Hiervoor worden de persoonsgegevens van de leerling geverifieerd met 

de gegevens in BRON en/of de Basisregistratie personen (BRP). 

 

Het verifiëren van de persoonsgegevens van een leerling kan op twee momenten:  

 Als de leerling wordt aangemeld op uw school, de leerling volgt nog geen onderwijs. 

 Als de leerling wordt ingeschreven, de leerling gaat dan (direct) onderwijs volgen. 

 

Informatie over welke persoonsgegevens u moet registreren vindt u in paragraaf 3.1. 

2.1.2 Het inschrijven van een leerling 

Zodra een leerling onderwijs gaat volgen op uw school moet u de gegevens van deze 

leerling in uw LAS registreren. De gegevens van een leerling moeten binnen zeven 

dagen, nadat de informatie bekend is geworden op uw school, uitgewisseld worden met 

BRON. 

Informatie over welke inschrijvingsgegevens u in welke situatie moet registreren vindt u 

in paragraaf 3.3. 

2.1.3 Het wijzigen van gegevens van een leerling 

Tijdens het verblijf van de leerling op uw school zullen de gegevens van de leerling 

wijzigen. Deze wijzigingen moet u registreren in uw LAS en binnen twee weken 

uitwisselen met BRON. 

Informatie over wanneer en welke persoonsgegevens u moet/kunt wijzigen vindt u in 

paragraaf 3.2 

Informatie over wanneer en welke inschrijvingsgegevens u moet/kunt wijzigen vindt u in 

paragraaf 3.4. 

2.1.4 Het verwijderen van gegevens van een leerling 

U mag een leerling alleen verwijderen uit uw LAS en BRON als de leerling nooit onderwijs 

op uw school heeft gevolgd en in de toekomst ook geen onderwijs gaat volgen aan uw 

school. 
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2.2 U wisselt de gegevens uit met BRON 

De gegevens die u registreert, wijzigt of verwijdert in uw LAS wisselt u in het geval van 

een nieuwe in- of uitschrijving binnen zeven dagen uit met BRON. Overige wijzigingen in 

de gegevens wisselt u binnen twee weken nadat het nieuwe gegeven bekend is geworden 

op uw school uit met BRON. 

2.3 BRON controleert of het bericht verwerkt kan worden 

Direct na het verzenden van het bericht (het totaal aan persoons- en 

inschrijvingsgegevens van de leerling verzonden vanuit het LAS naar BRON),  controleert  

BRON of het bericht verwerkt kan worden. Er wordt gecontroleerd of de velden op de 

juiste manier gevuld zijn (bijvoorbeeld: zijn er daadwerkelijk 9 cijfers ingevuld bij het 

Burgerservicenummer?).  

De inhoud van het bericht wordt op een later moment gecontroleerd. 

Het resultaat van deze controle wordt via uw LAS aan u teruggekoppeld. Voor de 

uitkomst van deze controle zijn twee mogelijkheden:  

 

 Het bericht kan verwerkt worden 

Als alle velden in het bericht correct gevuld zijn, merkt u niets van deze controle. 

De gegevens worden vervolgens op inhoud gecontroleerd. 

 

 Het bericht kan niet verwerkt worden 

Als de velden niet correct gevuld zijn, ontvangt u een signaal in uw LAS. Dit 

signaal geeft aan waarom de gegevens niet inhoudelijk gecontroleerd kunnen 

worden. 

Om er voor te zorgen dat de gegevens gecontroleerd kunnen worden moet u de 

gegevens aanpassen en opnieuw uitwisselen met BRON. 

2.4 BRON controleert de inhoud van het bericht 

Als gebleken is dat de velden van het bericht correct gevuld zijn betekent dit, dat er een 

inhoudelijke controle van het bericht kan plaatsvinden. Er wordt gecontroleerd of de 

gegevens uit het bericht correct zijn. 

Deze controle kent drie mogelijke uitkomsten: 

 De gegevens zijn afgekeurd. 

 De gegevens zijn goedgekeurd. 

 De gegevens zijn goedgekeurd, maar u wordt geattendeerd op een mogelijke fout. 

2.5 De gegevens zijn afgekeurd 

Als tijdens de controle van de inhoud is gebleken dat de gegevens zijn afgekeurd dan 

worden de gegevens niet opgenomen in BRON. 

2.6 U ontvangt een terugkoppeling in uw LAS 

Als DUO de inhoud van het bericht gecontroleerd heeft en er is gebleken dat de gegevens 

afgekeurd zijn, wordt er een terugkoppeling voor u klaargezet. Deze terugkoppeling moet 

u ophalen in uw LAS. 

In deze terugkoppeling wordt met een signaal aangegeven wat de reden is dat de 

gegevens niet in BRON opgenomen zijn. Om er voor te zorgen dat de gegevens wel in 

BRON opgenomen worden moet u het onjuiste gegeven aanpassen en de gegevens 

opnieuw uitwisselen met BRON. 

2.7 De gegevens zijn goedgekeurd 

Als de inhoud van het bericht goedgekeurd is, worden de gegevens zoals, u ze heeft 

aangeleverd, opgenomen in BRON.  
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2.8 U ontvangt een terugkoppeling in uw LAS 

Als DUO de inhoud van het bericht gecontroleerd heeft en de gegevens zijn in BRON 

opgenomen, wordt er een terugkoppeling voor u klaargezet. Deze terugkoppeling kunt u 

ophalen in uw LAS. 

In deze terugkoppeling kunt u zien hoe de gegevens van de leerling in BRON zijn 

opgenomen. 

2.9 De gegevens zijn goedgekeurd, maar er is mogelijk een fout 

Als DUO de inhoud van het bericht gecontroleerd heeft en de gegevens zijn in BRON 

opgenomen, maar er sprake is van een mogelijke fout, dan wordt er een terugkoppeling 

voor u klaargezet. Deze terugkoppeling kunt u ophalen in uw LAS. In deze 

terugkoppeling kunt u zien hoe de gegevens van de leerling in BRON opgenomen zijn. 

Daarnaast wordt er ook een attentiesignaal aan u teruggekoppeld.  

 

Als u een attentiesignaal ontvangt zijn er twee mogelijkheden: 

 

 De gegevens zijn correct opgenomen 

Het gegeven waarop het signaal betrekking heeft is correct in BRON opgenomen, 

u hoeft in dat geval geen actie te ondernemen. Het is mogelijk dat dit 

attentiesignaal nog tot een signaal op het GTB-overzicht leidt. 

 

 De gegevens zijn niet correct opgenomen 

Als het gegeven waarop het attentiesignaal betrekking heeft niet correct in BRON 

opgenomen is moet u het gegeven aanpassen in uw LAS en de gegevens van de 

leerling opnieuw uitwisselen met BRON. Het is mogelijk dat dit attentiesignaal nog 

tot een signaal op het GTB-overzicht leidt. 

2.10 Gegevens worden getoond op de GTB 

Als de gegevens in BRON opgenomen zijn (al dan niet met een mogelijke fout) wordt het 

GTB-overzicht twee keer per week bijgewerkt met de nieuwe gegevens, wanneer deze 

nieuwe gegevens bekostigingsgevolgen hebben. U kunt dan zien welke leerlingen wel of 

niet voor bekostiging in aanmerking komen. 

 

Het GTB-overzicht is ingericht om u informatie te geven per vestiging en peildatum. Het 

GTB-overzicht is te raadplegen via Mijn BRON.  

 

 

Uitgebreide informatie over het GTB-overzicht en het controleren ervan vindt u in de 

‘Handleiding controle GTB-overzicht’. Deze vindt u op onze website www.duo.nl/zakelijk en 

op Mijn BRON. 

http://www.duo.nl/zakelijk
https://mijn.bron.nl/Account/Login?ReturnUrl=%2f
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3. Uitwisselen van gegevens 

 

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke leerlinggegevens u op de verschillende 

momenten in uw LAS moet registreren, wijzigen of verwijderen. 

 

Algemeen: Informatie over hoe u gegevens moet registreren vindt u in de handleiding 

van uw LAS. 

 

De gekleurde blokken aan de rechterzijde van de pagina geven aan welke gegevens u 

moet registreren of wijzigen. 

Persoonsgegevens

Inschrijvingsgegevens

Gegevens ondersteuningsbehoefte
 

3.1 Aanmelden 

Het is mogelijk om bij BRON een leerling aan te melden voordat deze daadwerkelijk 

onderwijs gaat volgen, bijvoorbeeld voordat hij/zij 4 jaar  wordt. U kunt dit doen door 

alleen de persoonsgegevens van de leerling te registreren in uw LAS en uit te wisselen 

met BRON. De gegevens kunnen dan al vast vergeleken worden met de gegevens in de 

BRP en/of BRON. 

Als de leerling onderwijs gaat volgen zijn de persoonsgegevens al in BRON opgenomen 

en kunt u deze aanvullen met de inschrijvingsgegevens. 

 

In onderstaande paragrafen vindt u informatie over de persoonsgegevens die u in 

verschillende situaties in uw LAS moet registreren. 

3.1.1 Aanmelden van een leerling met een persoonsgebonden nummer 

Als een leerling een persoonsgebonden 

nummer (Burgerservicenummer of 

onderwijsnummer) heeft, registreer dit dan 

samen met de andere persoonsgegevens van 

de leerling in uw LAS.  

Heeft u de persoonsgegevens in uw LAS 

geregistreerd, wissel de gegevens dan uit met 

BRON. 

 

 

 

3.1.2 Aanmelden van een leerling zonder persoonsgebonden nummer 

Het is mogelijk dat de leerling geen 

persoonsgebonden nummer heeft of dat u dit 

nummer niet heeft kunnen achterhalen. 

Registreer in dat geval de persoonsgegevens 

van de leerling die bekend zijn in uw LAS. 

Heeft u de persoonsgegevens in uw LAS 

geregistreerd, wissel de gegevens van de 

leerling dan uit met BRON. 

 

 

 

 

Persoonsgebonden nummer
Geboortedatum
Geslacht
Postcode of landcode
Achternaam
Voorvoegsel(s)
Alle voornamen
Adres
Woonplaats

Geboortedatum
Geslacht
Postcode of landcode
Achternaam
Voorvoegsel(s)
Alle voornamen
Adres
Woonplaats
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Terugkoppeling 

Als u de persoonsgegevens van de leerling geregistreerd heeft zonder persoonsgebonden 

nummer zal één van de volgende situaties van toepassing zijn: 

 BRON heeft aan de hand van de aangeleverde persoonsgegevens het 

Burgerservicenummer (BSN) van de leerling kunnen achterhalen. In dat geval 

ontvangt u het BSN van de leerling. Heeft u een BSN ontvangen, registreer het BSN 

dan in uw LAS. 

 BRON heeft aan de hand van de aangeleverde persoonsgegevens het 

onderwijsnummer van de leerling kunnen achterhalen. In dat geval ontvangt u het 

onderwijsnummer van de leerling in uw LAS. Heeft u het onderwijsnummer van de 

leerling ontvangen, registreer het onderwijsnummer dan in uw LAS. 

 BRON heeft aan de hand van de aangeleverde persoonsgegevens geen burgerservice- 

of onderwijsnummer kunnen achterhalen. BRON heeft een onderwijsnummer aan de 

leerling toegekend, u ontvangt dit onderwijsnummer in uw LAS. Heeft u een 

onderwijsnummer ontvangen, registreer dit dan in uw LAS. 

 

Let op: u moet zelf via uw LAS een verzoek indienen om de terugkoppelingen op te 

halen, meer informatie hierover vindt u in de handleiding van uw LAS. 

3.1.3 Aanmelden van een leerling die woonachtig is in het buitenland 

Als een leerling woonachtig is in het buitenland 

registreert u andere gegevens dan voor 

leerlingen die woonachtig zijn in Nederland.  

Registreer voor een leerling die woonachtig is 

in het buitenland geen Burgerservicenummer 

(BSN). De BRP kan namelijk geen koppeling 

maken tussen buitenlandse adresgegevens en 

een BSN. Er wordt dan een onderwijsnummer 

toegekend. 

Registreer de persoonsgegevens voor een 

leerling die in het buitenland woont in uw LAS.  

Heeft u de persoonsgegevens geregistreerd, wissel de gegevens van de leerling dan 

binnen twee weken nadat het nieuwe gegeven bekend is geworden op uw school uit met 

BRON. Als de leerling onderwijs gaat volgen, zijn de persoonsgegevens al in BRON 

opgenomen en kunt u deze aanvullen met de inschrijvingsgegevens. 

 

Terugkoppeling 

Als u voor deze leerling nog geen onderwijsnummer heeft geregistreerd, kent DUO een 

onderwijsnummer aan de leerling toe. U ontvangt dit onderwijsnummer in uw LAS. Heeft 

u een onderwijsnummer ontvangen, registreer dit dan in uw LAS. 

Gedurende de periode dat een leerling onderwijs volgt, is het mogelijk dat de 

persoonsgegevens van een leerling wijzigen, bijvoorbeeld omdat de leerling verhuist. Van 

belang is dat de persoonsgegevens altijd correct in uw LAS  en in BRON  opgenomen zijn. 

3.2 Wijzigen van persoonsgegevens 

Heeft u de leerling met een Burgerservicenummer in uw LAS opgenomen, dan hoeft u 

wijzigingen in de persoonsgegevens niet te registreren in uw LAS en uit te wisselen met 

BRON. Wijzigingen in de persoonsgegevens worden via BRON aan u teruggekoppeld i. 

Voor meer informatie hierover zie paragraaf 3.7.3. 

 

Heeft u de leerling met een onderwijsnummer in uw LAS opgenomen, dan moet u 

wijzigingen in de persoonsgegevens in uw LAS registreren en opnieuw uitwisselen met 

BRON.  

 

In onderstaande paragrafen staat welke persoonsgegevens u in verschillende situaties 

moet aanpassen. 

Onderwijsnummer (indien bekend)
Geboortedatum
Geslacht
Landcode
Achternaam
Voorvoegsel(s)
Alle voornamen
Adresregel buitenland 1, 2 en 3
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Burgerservicenummer (indien aanwezig)
Onderwijsnummer (niet verwijderen)
Nieuwe adresgegevens

3.2.1 U heeft het Burgerservicenummer (BSN) ontvangen via BRON 

Als u persoonsgegevens van een leerling 

zonder persoonsgebonden nummer met BRON 

heeft uitgewisseld, dan kan het zijn dat BRON 

(via de BRP) op basis van de uitgewisselde gegevens het BSN van de leerling heeft 

achterhaald. Als dit het geval is, wordt het BSN van de leerling aan u teruggekoppeld.  

Heeft u het BSN van de leerling ontvangen, registreer dit dan in uw LAS. 

3.2.2 U heeft het/een onderwijsnummer ontvangen via BRON 

Als u persoonsgegevens van een leerling 

zonder persoonsgebonden nummer met BRON 

heeft uitgewisseld, kan het zijn dat BRON het 

onderwijsnummer van de leerling heeft achterhaald of een onderwijsnummer aan de 

leerling heeft toegekend. Als dit het geval is wordt het onderwijsnummer aan u 

teruggekoppeld. 

Heeft u het/een onderwijsnummer van/voor de leerling ontvangen, registreer dit dan in 

uw LAS. 

3.2.3 Onjuist geregistreerd gegeven 

Het is mogelijk dat u erachter komt dat één of 

meer persoonsgegevens onjuist geregistreerd 

is/zijn in uw LAS.  

Registreer de correcte persoonsgegevens in uw LAS. 

Heeft u de gegevens in uw LAS gewijzigd, wissel dan de gegevens van de leerling binnen 

twee weken, nadat het nieuwe gegeven bekend is geworden op uw school, opnieuw uit 

met BRON. 

3.2.4 Het adres van de leerling wijzigt 

Onderstaande situaties zijn mogelijk: 

 

De leerling verhuist binnen Nederland 

De leerling verhuist binnen Nederland naar een 

ander adres. Is dit het geval registreert u de 

nieuwe adresgegevens van de leerling in uw 

LAS. 

Heeft u de gegevens in uw LAS gewijzigd, wissel de gegevens van de leerling dan binnen 

twee weken, nadat het nieuwe gegeven bekend is geworden op uw school, opnieuw uit 

met BRON. 

 

De leerling verhuist naar het buitenland 

Een leerling was woonachtig in Nederland en 

verhuist naar het buitenland.  

Als dit het geval is, registreert u de nieuwe 

adresgegevens van de leerling in uw LAS.  

Heeft u de gegevens in uw LAS gewijzigd, wissel de gegevens van de leerling dan binnen 

twee weken, nadat het nieuwe gegeven bekend is geworden op uw school, opnieuw uit 

met BRON. 

 

Een leerling verhuist van het buitenland naar Nederland 

Als een leerling woonachtig is in het 

buitenland, is deze geregistreerd met de 

buitenlandse adresgegevens. Verhuist de 

leerling naar Nederland registreer dan de 

nieuwe adresgegevens. Had de leerling al een Burgerservicenummer dan kunt u deze ook 

registreren in uw LAS. Verwijder het onderwijsnummer van de leerling niet uit uw LAS. 

Heeft u de gegevens in uw LAS gewijzigd, wissel dan de gegevens van de leerling binnen 

Nieuwe adresgegevens

Burgerservicenummer

Onderwijsnummer

Nieuwe adresgegevens

Adresgegevens buitenland

Onjuiste gegeven(s)
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Datum inschrijving
Aanduiding Niet Nederlandse Culturele
Achtergrond WEC
Vestiging WEC
Indicatie bekostiging WEC
Leerjaar/groep WEC
Schoolsoort WEC
Soort verblijf WEC

Persoonsgegevens

Datum ingang toelaatbaarheidsverklaring
Samenwerkingsverbandnummer
Bekostigingscategorie
Beschikkingsnummer van de
toelaatbaarheidsverklaring
Datum einde toelaatbaarheidsverklaring

twee weken, nadat het nieuwe gegeven bekend is geworden op uw school, opnieuw uit 

met BRON. 

 

De leerling woont op een geheim adres 

Het is mogelijk dat het adres van de leerling 

vanwege omstandigheden geheim moet 

blijven. Dit kunt u registreren in uw LAS.  

Heeft u de gegevens in uw LAS gewijzigd, wissel de gegevens van de leerling dan binnen 

twee weken, nadat het nieuwe gegeven bekend is geworden op uw school, opnieuw uit 

met BRON. 

 

Let op: als u aangeeft dat het adres van de leerling geheim is, koppelt BRON geen 

adresgegevens terug. 

 

Als u meer wilt weten over hoe u moet omgaan met de gegevens van een leerling met 

wiens gegevens u extra zorgvuldig moet omgaan vanwege omstandigheden, dan kunt u 

contact opnemen met DUO. 

3.3 Inschrijven 

Vanaf het moment dat een leerling onderwijs volgt, moeten de leerlinggegevens in uw 

LAS geregistreerd zijn/worden. Dit betekent dat u zowel de persoons- als 

inschrijvingsgegevens in uw LAS moet registreren en deze moet uitwisselen met BRON. 

Nieuwe inschrijvingen moet u binnen zeven dagen, nadat ze op uw school bekend zijn 

geworden, uitwisselen met BRON. 

3.3.1 Een leerling gaat onderwijs volgen op een cluster 3 of 4 school 

Het is mogelijk dat u voor de leerling die onderwijs gaat volgen al persoonsgegevens 

geregistreerd heeft. In dat geval hoeft u alleen 

nog de inschrijvingsgegevens te registreren. 

Heeft u de persoonsgegevens nog niet 

geregistreerd, registreer deze dan ook. Meer 

informatie over het registreren van 

persoonsgegevens vindt u in paragraaf 3.1.  

Heeft u alle gegevens in uw LAS geregistreerd, 

wissel de gegevens van de leerling dan binnen 

zeven dagen, nadat het nieuwe gegeven bekend 

is geworden op uw school, uit met BRON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw leerlingen op uw school hebben een toelaatbaarheidsverklaring nodig die wordt 

afgegeven door het samenwerkingsverband. De gegevens van de 

toelaatbaarheidsverklaring staan op de beschikking die u van uw samenwerkingsverband 

ontvangt. U registreert de toelaatbaarheidsverklaring in uw LAS en moet deze uitwisselen 

met BRON. 

 

Let op: als een leerling eerst op een andere school onderwijs heeft gevolgd is het 

belangrijk dat u controleert of de leerling daadwerkelijk op de vorige school is 

uitgeschreven. U kunt dit doen met behulp van een bewijs van uitschrijving of door 

contact op te nemen met de vorige school. Verifieer bij de oude school ook het leerjaar 

waarin de leerling op de vorige school onderwijs heeft gevolgd. 

Adres geheim



Handboek WEC 

11 

Datum inschrijving
Aanduiding Niet Nederlandse Culturele
Achtergrond WEC
Vestiging WEC
Indicatie bekostiging WEC
Leerjaar/groep WEC
Schoolsoort WEC
Soort verblijf WEC
Soort onderwijs WEC

Persoonsgegevens

3.3.2 Een leerling gaat onderwijs volgen op een cluster 1 of 2 instelling 

Het is mogelijk dat u voor de leerling die 

onderwijs gaat volgen al persoonsgegevens 

geregistreerd heeft. In dat geval hoeft u alleen 

nog de inschrijvingsgegevens te registreren. 

Heeft u de persoonsgegevens nog niet 

geregistreerd, registreer deze dan ook. Meer 

informatie over het registreren van 

persoonsgegevens vindt u in paragraaf 3.1.  

Heeft u alle gegevens in uw LAS 

geregistreerd, wissel de gegevens van de 

leerling dan binnen zeven dagen nadat het 

nieuwe gegeven bekend is geworden op uw 

school uit met BRON. 

 

De leerling krijgt een arrangement van de Commissie van Onderzoek voor onderwijs op 

uw school. Door de leerling regulier in te schrijven op uw instelling geeft u aan dat er een 

arrangement is voor deze leerling. U hoeft hierover naast de inschrijvingsgegevens geen 

extra gegevens uit te wisselen met BRON.   

 

Let op: als een leerling eerst op een andere school onderwijs heeft gevolgd is het 

belangrijk dat u controleert of de leerling daadwerkelijk op de vorige school is 

uitgeschreven. U kunt dit doen met behulp van een bewijs van uitschrijving of door 

contact op te nemen met de vorige school. Verifieer bij de oude school ook het leerjaar 

waarin de leerling op de vorige school onderwijs heeft gevolgd. 

3.3.3 Een leerling volgt onderwijs op een andere school en wordt ondersteund 

door een cluster 1 of 2 instelling 

Voor de extra ondersteuning die u een leerling biedt op een andere school, krijgt deze 

leerling een arrangement. Dit arrangement wordt bepaald door de Commissie van 

Onderzoek. 

 

U schrijf de leerling met een pseudo-

inschrijving in op uw school. Bij deze 

inschrijving geeft u aan dat de leerling een 

arrangement heeft en op welke school of 

instelling u de leerling gaat ondersteunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begindatum melding arrangement
Einddatum melding arrangement
BRIN-nummer ontvangende school/instelling
Vestigingsvolgnummer ontvangende
school/instelling
Clusternummer (1 of 2)

Datum inschrijving
Aanduiding Niet Nederlandse Culturele
Achtergrond WEC = 0
Vestiging WEC
Indicatie bekostiging WEC
Leerjaar/groep WEC = 0
Schoolsoort WEC = 0
Soort verblijf WEC = 0

Persoonsgegevens
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3.3.4 Een leerling volgt onderwijs op een andere school en wordt ondersteund 

door een cluster 3 of 4 school 

Als een leerling onderwijs volgt aan een andere school en extra ondersteuning nodig 

heeft van uw school hoeft uw school niets te registreren in uw LAS en uit te wisselen met 

BRON.  

 

Let op: voor leerlingen die ondersteund 

worden door een cluster 3 school voor 

epilepsie moet een arrangement worden 

aangevraagd en geregistreerd worden door 

uw school. U schrijft de leerling met een 

pseudo-inschrijving in op uw school. Bij 

deze inschrijving geeft u aan dat de leerling 

een arrangement heeft en op welke school 

of instelling u de leerling gaat 

ondersteunen. 

 

 

 

 

 

3.3.5 Een leerling volgt onderwijs op een cluster 3 of 4 school en wordt 

ondersteund door een cluster 1- of 2-instelling 

Ontvangt een leerling op uw school extra ondersteuning van een andere school (cluster 1 

of 2), dan hoeft u naast de reguliere persoons- en inschrijvingsgegevens geen extra 

gegevens uit te wisselen met BRON.  

3.3.6 Een leerling op een residentiële instelling 

Wanneer een leerling op een residentiële instelling wordt geplaatst, dan schrijft u de 

leerling in op uw school. U wisselt de persoons- en inschrijvingsgegevens uit met BRON. 

U wisselt het soort verblijf uit met code 3 t/m 6 (wat voor de leerling van toepassing is). 

 

Een leerling op een residentiële instelling heeft geen toelaatbaarheidsverklaring nodig. 

3.4 Wijzigen van inschrijvingsgegevens 

Tijdens de periode dat een leerling onderwijs volgt op uw school zullen zijn/haar 

inschrijvingsgegevens (meerdere malen) wijzigen. Deze wijzigingen moet u registreren in 

uw LAS en binnen twee weken, nadat het nieuwe gegeven bekend is geworden op uw 

school, uitwisselen met BRON. In deze paragraaf leest u in welke situaties gegevens 

wijzigen en wat u in die gevallen in uw LAS moet registreren. 

 

Als inschrijvingsgegevens van een leerling tijdens de periode dat de leerling onderwijs 

volgt wijzigen, hoeft u de leerling niet uit te schrijven. Registreer de nieuwe situatie en 

de datum waarop deze situatie van toepassing wordt in uw LAS. 

 

 

 

 

 

 

 

Begindatum melding arrangement
Einddatum melding arrangement
BRIN-nummer ontvangende school/instelling
Vestigingsvolgnummer ontvangende
school/instelling

Datum inschrijving
Aanduiding Niet Nederlandse Culturele
Achtergrond WEC = 0
Vestiging WEC
Leerjaar/groep WEC = 0
Schoolsoort WEC = 0
Soort verblijf WEC = 0

Persoonsgegevens
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Correcte inschrijfdatum
Correcte uitschrijfdatum
Voorschools programma (optioneel)
Voorschoolse maanden (als voorschools
programma gevuld is)
Aanduiding NNCA
Vestiging
Indicatie bekostiging
Leerjaar/groep
Vroegschoolsprogramma (optioneel)

Persoonsgegevens

3.4.1 Datum in- en uitschrijving 

 

De datum in- of uitschrijving is verkeerd geregistreerd 

Voor u de inschrijfdatum kunt aanpassen, moet 

u eerst de bestaande inschrijving van de leerling 

uit BRON verwijderen. Let op dat de 

inschrijfdatum bij het verwijderen van de 

gegevens gelijk moet zijn aan de inschrijfdatum 

die bekend is bij BRON. Dit is de datum die u in 

eerste instantie verkeerd heeft geregistreerd. 

Het is mogelijk dat uw LAS de gegevens van de 

leerling automatisch verwijdert uit BRON als u 

de inschrijfdatum wijzigt. In uw LAS vult u in 

het veld ‘Datum inschrijving oorspronkelijke 

inschrijving' de inschrijfdatum in die u in eerste 

instantie verkeerd heeft geregistreerd. 

Meer informatie over hoe een wijziging van de 

inschrijfdatum moet worden doorgegeven kunt 

u vinden in de handleiding van uw LAS. 

 

Als de uitschrijfdatum verkeerd is, registreer dan de correcte uitschrijfdatum in uw LAS. 

3.4.2 Leerjaar en groep 

 

Een leerling gaat over naar een volgend(e) leerjaar/groep 

U registreert het nieuwe leerjaar, de 

nieuwe groep, de ingangsdatum van  

1 augustus van het nieuwe schooljaar en 

eventueel de gegevens van een nieuwe vestiging van de leerling. 

 

Een leerjaar is het aantal jaren dat een leerling onderwijs volgt. Hierbij tellen de jaren 

op andere WEC-scholen en jaren in andere onderwijssoorten en soorten verblijf ook mee.  

 

De nieuwe groep is op een school de unieke aanduiding van de verzameling leerlingen 

waarbinnen de leerling gedurende een schooljaar de meeste onderwijstijd doorbrengt. 

Bijvoorbeeld: ‘1a', ‘Groen' of ‘Dolfijnen'. 

 

Let op: verandert de leerling ook van vestiging, registreer dan ook de gegevens van de 

nieuwe vestiging. 

 

Een leerling doubleert 

Als een leerling het huidige schooljaar nog een 

keer overdoet en in dezelfde groep blijft zitten 

dan hoeft u de gegevens niet te wijzigen.  

Verandert de leerling van groep registreer dan de nieuwe groep van de leerling in uw 

LAS. 

 

Heeft u de gegevens in uw LAS gewijzigd, wissel de gegevens van de leerling dan binnen 

twee weken, nadat het nieuwe gegeven bekend is geworden op uw school, opnieuw uit 

met BRON. 

 

Een leerling wordt teruggeplaatst naar een vorig(e) leerjaar/groep 

Het is mogelijk dat er besloten is om een 

leerling terug te plaatsen in een vorig leerjaar 

en in de vorige groep.  

Wordt de leerling teruggeplaatst in een ander 

leerjaar en een andere groep, registreer dan de nieuwe gegevens in uw LAS. 

Nieuw(e) leerjaar/groep
Datum ingang nieuw(e) leerjaar/groep

Nieuw(e) leerjaar/groep
Datum ingang nieuw(e) leerjaar/groep

Nieuwe groep
Datum ingang nieuwe groep
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3.4.3 Soort verblijf 

 

Het soort verblijf van de leerling wijzigt 

Als tijdens de periode dat de leerling onderwijs 

volgt op uw school het soort verblijf van de 

leerling wijzigt, registreer dan de nieuwe 

gegevens in uw LAS. 

Heeft u de gegevens in uw LAS gewijzigd, wissel de gegevens van de leerling dan binnen 

twee weken, nadat het nieuwe gegeven bekend is geworden op uw school, opnieuw uit 

met BRON. 

3.4.4 Schoolsoort vo en vso 

 

De schoolsoort van de leerling wijzigt 

Als een leerling van het so naar het vso gaat, 

dan moet u de leerling eerst uitschrijven op 

het so en vervolgens opnieuw inschrijven op 

het vso. Bij de inschrijving op het vso moet u 

de code voor de nieuwe schoolsoort 

registreren. Voor het vso gebruikt u code '2'. 

 

Uitstroomprofiel 

Een leerling moet bij een inschrijving op of na 1 augustus 2014 op het vso, ingedeeld 

worden in een uitstroomprofiel. 

Er zijn drie uitstroomprofielen, namelijk: Dagbesteding, Arbeidsmarkt of 

Vervolgonderwijs (met een elementcode). 

Een leerling kan maar in één uitstroomprofiel ingedeeld worden. Wel is het mogelijk dat 

een leerling tussentijds in een ander profiel wordt geplaatst. Registreer in dat geval het 

nieuwe profiel met de nieuwe ingangsdatum. Het uitstroomprofiel dat u eerder heeft 

uitgewisseld met BRON, moet blijven staan. 

 

Leerjaar uitstroomprofiel 

Het leerjaar op uw vso-school betekent de vordering die de leerling heeft ten opzichte 

van het eindexamen. Het leerjaar uitstroomprofiel moet vanaf 1 augustus 2014 worden 

uitgewisseld bij leerlingen die zijn ingedeeld in het uitstroomprofiel ‘Vervolgonderwijs'. 

Het hangt af van de opleiding in het voortgezet onderwijs die de leerling volgt, welk 

leerjaar gekozen kan worden. De mogelijke waarden van het leerjaar uitstroomprofiel 

zijn 1 tot en met 6. 

Voorbeeld: als een leerling in het tweede jaar van de havo zit, registreer dan de waarde 

2 bij het leerjaar uitstroomprofiel. 

 

Let op: het ‘Leerjaar uitstroomprofiel' heeft niet dezelfde betekenis als de aanduiding 

‘Leerjaar' die uw school ook moet uitwisselen met BRON. Voor meer informatie over de 

aanduiding ‘Leerjaar' verwijzen wij u naar onderstaande gerelateerde vragen. 

 

3.4.5 Schooladvies 

U bent verplicht vanaf het schooljaar 2019-

2020 om het schooladvies uit te wisselen met 

BRON als de leerling aansluitend voortgezet 

speciaal onderwijs gaat volgen.  

Het schooladvies moet voor 1 maart worden gegeven en opgenomen worden in het 

onderwijskundig rapport. Hierna hebt u 2 weken de tijd om de adviezen uit te wisselen 

met BRON. Uiterlijk 14 maart moeten alle schooladviezen in BRON staan. 

Nieuwe soort verblijf
Datum ingang nieuwe soort verblijf

Datum ingang uitstroomprofiel
Uitstroomprofiel
Elementcode
Leerjaar uitstroomprofiel

Code Advies-vo



Handboek WEC 

15 

3.4.6 Eindtoets 

Vanaf het schooljaar 2019-2020 is het voor alle leerlingen verplicht om een eindtoets te 

maken als de leerling voortgezet speciaal onderwijs gaat volgen. 

U moet de gegevens van alle leerlingen die de eindtoets gemaakt hebben, in het 

leerlingenadministratiesysteem registreren en binnen twee weken uitwisselen met BRON. 

U kunt de eindtoetsgegevens in uw leerlingenadministratiesysteem (LAS) importeren. U 

hoeft de gegevens dus niet handmatig in te voeren. Maak zoveel mogelijk gebruik van 

geautomatiseerde aanlevering. Dit voorkomt fouten in de uitwisseling met BRON. 

3.4.7 Code herzien advies-vo 

Als een leerling de verplichte eindtoets beter maakt dan verwacht, dan moet u het 

schooladvies heroverwegen. In overleg met de 

leerling en de ouders kan uw school het advies 

dan naar boven bijstellen, maar dat is niet 

verplicht. Dit bijgestelde schooladvies wordt het 

‘Herzien advies-vo' genoemd. Wissel het herzien schooladvies twee weken nadat het 

bekend is geworden, uit met BRON. Hierbij mag het oorspronkelijke advies niet worden 

overschreven.  

 

Let op: als de leerling de eindtoets minder goed maakt dan verwacht, dan mag uw 

school het schooladvies niet aanpassen. 

 

3.4.8 Soort onderwijs 

 

De soort onderwijs van de leerling wijzigt (cluster 1 en 2) 

Als tijdens de periode dat de leerling onderwijs 

volgt op uw school de soort onderwijs van de 

leerling wijzigt, registreer dan de nieuwe 

gegevens in uw LAS. 

Heeft u de gegevens in uw LAS gewijzigd, wissel de gegevens van de leerling dan binnen 

twee weken, nadat het nieuwe gegeven bekend is geworden op uw school, opnieuw uit 

met BRON. 

3.4.9 Vestiging 

 

De leerling verandert van vestiging 

Als een leerling tijdens de periode op uw 

school onderwijs volgt van vestiging wisselt, 

bijvoorbeeld na de overgang naar een hoger 

leerjaar, voeg dan de gegevens die betrekking hebben op de ‘nieuwe’ vestiging toe in uw 

LAS.  

 

Heeft u de gegevens gewijzigd in uw LAS, wissel de gegevens van de leerling dan binnen 

twee weken, nadat het nieuwe gegeven bekend is geworden op uw school, opnieuw uit 

met BRON. 

3.4.10 Indicatie bekostiging bij ongeoorloofd verzuim 

 

Een leerling is ongeoorloofd afwezig (geweest) 

Als een leerling vanaf de eerste schooldag na 

de zomervakantie tot 1 oktober van het 

schooljaar meer dan 50% ongeoorloofd 

afwezig geweest is, mag deze leerling niet 

meetellen in de bekostiging. Is dit het geval dan registreert u de gegevens met 

Nieuwe soort onderwijs
Datum ingang nieuwe schoolsoort

Datum ingang plaatsing vestiging;
Vestigingsvolgnummer

Datum ingang indicatie bekostiging
Indicatie bekostiging

Code Herzien advies-vo
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betrekking tot het verzuim in uw LAS. Uw moet hiervoor de ‘indicatie bekostiging’ in 

uw LAS wijzigen in ‘nee’. 

Heeft u de gegevens in uw LAS gewijzigd, wissel de gegevens van de leerling dan binnen 

twee weken, nadat het nieuwe gegeven bekend is geworden op uw school, uit met BRON. 

3.4.11 Verzuim 

U bent wettelijk verplicht per 1 januari 2017 ongeoorloofd verzuim te melden via uw LAS. 

Het melden van verzuim aan het verzuimregister gaat via het 

leerlingenadministratiesysteem (LAS). De meldingen worden niet in BRON opgenomen 

Hoe u een melding doet is afhankelijk van uw LAS. Deze meldingen gaan via het 

verzuimregister naar de woongemeenten van de leerlingen. Zie voor meer informatie de 

verzuimpagina op https://duo.nl/zakelijk 

3.5 Uitschrijven van een leerling 

Als een leerling niet langer onderwijs volgt aan uw school, dan moet u de leerling 

uitschrijven. 

 

De leerling volgt niet langer onderwijs 

Als een leerling niet langer onderwijs volgt, 

registreer dan de uitschrijfdatum.  

 

Let op: zorg voor een bewijs van uitschrijving voor de school waar de leerling onderwijs 

gaat volgen.  

3.6 De gegevens van een leerling verwijderen 

Gegevens van een leerling mogen alleen uit uw LAS (en BRON) verwijderd worden als 

een leerling geen onderwijs heeft gevolgd aan uw school en ook nooit onderwijs zal gaan 

volgen. 

3.7 Berichten vanuit BRON 

In paragraaf 3.1 tot en met 3.6 zijn situaties beschreven waarin u gegevens moet 

uitwisselen met BRON. Er zijn een aantal situaties waarin u, al dan niet op uw verzoek, 

berichten ontvangt van BRON. De berichten die u kunt ontvangen zijn: 

 Terugkoppelingen; 

 Registratieoverzicht; 

 Spontane mutaties; 

 Dubbele inschrijving; 

 Overzicht individuele bekostiging. 

3.7.1 Terugkoppelingen 

Voor ieder bericht dat u via uw LAS met BRON uitwisselt wordt een terugkoppeling 

klaargezet. U moet deze terugkoppeling ophalen in uw LAS. 

De inhoud van de terugkoppeling is afhankelijk van de gegevens die u heeft aangeleverd 

aan BRON en van het resultaat van de controle door BRON. 

3.7.2 Registratie overzicht 

U kunt bij BRON een verzoek indienen voor een registratieoverzicht. Hierop kunt u zien 

hoe de gegevens van één, meerdere of alle leerlingen in BRON opgenomen zijn.  

 

Een registratieoverzicht kunt u opvragen in uw LAS. Het is verstandig om regelmatig een 

registratieoverzicht op te vragen. Op die manier kunt u controleren of de situatie in uw 

LAS (nog) overeenkomt met de situatie in BRON. 

Met het bericht ‘Verzoek registratieoverzicht' kunt u per peildatum de registratie van één, 

meerdere of alle leerlingen in BRON opvragen. U kunt ervoor kiezen het overzicht op te 

vragen van de hele school of per vestiging. In een registratieoverzicht staan de 

leerlinggegevens zoals ze opgenomen zijn in BRON. 

Datum uitschrijving

https://duo.nl/zakelijk
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Leerlingen die op de peildatum niet waren ingeschreven, staan niet op het 

registratieoverzicht. Als op de peildatum geen enkele inschrijving opgenomen is, dan 

krijgt u een leeg registratieoverzicht. 

3.7.3 Spontane mutatie 

In paragraaf 3.2 is aangegeven dat u gegevens van een leerling die u met een 

Burgerservicenummer in uw LAS geregistreerd heeft niet hoeft te wijzigen. U hoeft deze 

gegevens niet te wijzigen, omdat er een koppeling met de BRP is. Als er voor deze 

leerling een wijziging in de persoonsgegevens is, dan ontvangt u deze via BRON (een 

spontane mutatie) in uw LAS. Belangrijk is dat deze gegevens overneemt in uw LAS. Op 

die manier zorgt u ervoor dat de gegevens in uw LAS, BRON en de BRP met elkaar 

overeenkomen.  

Spontane mutaties worden samen met terugkoppelingen aan u verzonden. Als u geen 

berichten heeft uitgewisseld, kunnen er wel spontane mutaties voor u klaarstaan. Het is 

daarom belangrijk om regelmatig uw terugkoppelingen op te halen. 

3.7.4 Dubbele inschrijving 

Het is mogelijk dat een leerling naast dat deze op uw school ingeschreven staat ook 

(voor dezelfde periode) is ingeschreven op een andere school. Is er voor één van uw 

leerlingen sprake van een dubbele inschrijving dan ontvangt u daarvan bericht. In dit 

bericht staan ook de gegevens van de school waar de leerling ook een inschrijving heeft 

en deze school heeft ook een melding betreffende de dubbele inschrijving ontvangen. 

Onderling kunt u bepalen waar de leerling daadwerkelijk onderwijs volgt en welke school 

de geregistreerde gegevens moet aanpassen. 

Alleen de school met de meest recente inschrijving komt voor bekostiging in aanmerking. 

Dubbele inschrijvingen worden samen met terugkoppelingen aan u verzonden. Als u geen 

berichten heeft uitgewisseld kunnen er wel dubbele inschrijvingen voor u klaarstaan. Het 

is daarom belangrijk om regelmatig uw terugkoppelingen op te halen. 

3.7.5 Overzicht individuele bekostiging 

Op het ‘Overzicht individuele bekostiging’ ziet de school alle inschrijvingen van een 

schooljaar. Dus ook de inschrijvingen die al beëindigd zijn of in de toekomst liggen. Het 

overzicht geeft per leerling inzicht in de bekostigingsstatus. Als een leerling niet voor 

bekostiging in aanmerking komt, dan staat het GTB-signaal erbij en de tekst: ‘Misschien 

is er nog een aanpassing nodig.’  

Het overzicht kan een school in het leerlingenadministratiesysteem opvragen.  

Per leerling zijn in het (voortgezet) speciaal onderwijs de volgende gegevens zichtbaar:  

- CUMI;  

- leeftijdscategorie;  

- schoolsoort;  

- soort verblijf;  

- bekostigingsstatus;  

- betalend samenwerkingsverband;  

- signaalcode en signaaltekst. 
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4. Gegevens WEC 

 

In hoofdstuk 4 is beschreven welke gegevens u in verschillende situaties moet 

uitwisselen met BRON. Een aantal van deze gegevens worden in dit hoofdstuk extra 

toegelicht. 

4.1 Inschrijfdatum 

De inschrijfdatum is de datum waarop de leerling voor het eerst onderwijs volgt op uw 

school. De inschrijfdatum is niet gelijk aan de datum waarop de leerling door de ouders is 

aangemeld op uw school. 

 

Inschrijving als de leerling 4 wordt 

De inschrijfdatum van een leerling die 4 jaar is, en nog geen onderwijs heeft gevolgd, is 

de datum waarop de leerling voor het eerst onderwijs volgt op uw school. Dit hoeft niet 

altijd de vierde verjaardag te zijn. 

 

Voor leerlingen die voor of in de zomervakantie 4 jaar worden en vanaf het nieuwe 

schooljaar onderwijs gaan volgen op uw school, gelden de volgende regels: 

 Voor leerlingen die voor of op 1 augustus geboren zijn, registreert u 1 augustus. 

 Voor leerlingen die na 1 augustus geboren zijn, maar voor de eerste schooldag 

van het nieuwe schooljaar 4 jaar geworden zijn, registreert u de eerste schooldag. 

 

Begin schooljaar 

Als een leerling al eerder onderwijs heeft gevolgd aan een andere school en vanaf het 

begin van het schooljaar onderwijs gaat volgen aan uw school, registreer dan als 

inschrijfdatum de datum 1 augustus van het betreffende schooljaar. 

 

Let op: dove en slechthorende kinderen mogen vanaf een leeftijd van 3 jaar worden 

ingeschreven. 

 

Inschrijving op of na 1 augustus op het speciaal onderwijs 

Een leerling die u op of na 1 augustus inschrijft op het speciaal onderwijs, moet op 31 juli 

van het schooljaar waarin hij wordt ingeschreven, jonger zijn dan 15 jaar. Dit geldt voor 

inschrijvingen vanaf 1 augustus 2013.  

 

Tijdens het schooljaar 

Als een leerling tijdens het schooljaar bij u op school komt, bijvoorbeeld na een 

verhuizing, registreer dan de datum waarop de leerling voor het eerst onderwijs volgt op 

uw school. 

 

De inschrijfdatum mag maximaal één jaar in de toekomst liggen. 

4.2 Uitschrijfdatum 

De uitschrijfdatum is de datum waarop de leerling voor het laatst onderwijs volgt op uw 

school. U bent verplicht om een uitschrijfdatum te registreren als een leerling niet langer 

onderwijs volgt op uw school. 

 

Een leerling verlaat uw school aan het einde van een schooljaar 

Als een leerling aan het einde van een schooljaar uw school verlaat (en na de 

zomervakantie niet meer terugkomt) registreer dan de datum 31 juli. 

 

Een leerling verlaat tijdens een schooljaar uw school 

Als een leerling tijdens een schooljaar uw school verlaat (bijvoorbeeld bij een verhuizing) 

registreer dan de datum waarop de leerling voor het laatst onderwijs volgt op uw school.  
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4.3 Aanduiding Niet Nederlandse culturele achtergrond (NNCA) 

Scholen kunnen extra geld krijgen voor leerlingen met een niet-Nederlandse culturele 

achtergrond (NNCA). In BRON zijn hiervoor codes beschikbaar. 

 

Scholen voor speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen extra 

personele bekostiging ontvangen voor CUMI-leerlingen. CUMI staat voor Culturele 

Minderheden. Voor de uitwisseling met BRON moet u in beide gevallen de aanduiding 

NNCA gebruiken. U wisselt altijd een NNCA-code uit als u een leerling inschrijft, ook als u 

geen extra geld krijgt voor de leerling. 

 

Let op: het is mogelijk dat u in uw LAS het land van herkomst van de ouders kunt 

invullen in plaats van de aanduiding NNCA. Op basis hiervan zal uw LAS de aanduiding 

NNCA automatisch genereren. 

4.4 Indicatie bekostiging 

De indicatie waarmee u aangeeft of de leerling wel of niet voor bekostiging in 

aanmerking komt, conform het Besluit bekostiging WEC. 

 

Als een leerling vanaf het begin van het schooljaar (de eerste dag van het schooljaar) tot 

1 oktober meer dan de helft van de dagen ongeoorloofd afwezig geweest is, mag deze 

leerling niet meetellen voor de bekostiging. 

 

U moet de indicatie bekostiging op ‘Nee’ zetten, als een leerling vanaf de eerste dag van 

het schooljaar tot 1 oktober meer dan de helft van de dagen afwezig is zonder geldige 

reden. De ingangsdatum van deze status (‘Nee’) moet 1 oktober van het betreffende 

schooljaar zijn. Alleen bij de 1 oktobertelling wordt deze leerling niet meegeteld. 

4.5 Toelaatbaarheidsverklaring (cluster 3 en 4) 

Om onderwijs aan uw school te mogen volgen heeft een leerling een 

toelaatbaarheidsverklaring nodig die wordt afgegeven door uw samenwerkingsverband. 

Alleen als het een inschrijving betreft aan een residentiële plaats mag een leerling op uw 

school worden toegelaten zonder toelaatbaarheidsverklaring. 

 

Leerlingen op cluster 1 en 2 instellingen worden toegelaten na toetsing door een 

Commissie van Onderzoek. Voor deze leerlingen wordt geen toelaatbaarheidsverklaring 

afgegeven. 
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5. Ondersteuning 

 

Er zijn verschillende manieren waarop wij u kunnen ondersteunen in de uitwisseling met 

BRON. Deze lichten we in dit hoofdstuk toe. 

 

5.1 Website DUO 

Op de website www.duo.nl/zakelijk vindt u informatie over BRON. 

 

5.2 Mijn BRON 

Op www.duo.nl/zakelijk kunt u inloggen op het beveiligde Mijn BRON. Op Mijn BRON kunt 

u onder andere uw voortgang bekijken in het dashboard, uw GTB-overzicht, uw 

contactgegevens wijzigen en de door u gestelde vragen samen met de (door de helpdesk 

gegeven) antwoorden teruglezen. 

 

5.3 Helpdesk 

Om u te ondersteunen bij het uitwisselen van gegevens is er de helpdesk. Hier kunt u 

terecht met uw vragen over het uitwisselen van leerlinggegevens of de bekostiging. U 

kunt uw vraag per e-mail of telefonisch stellen.  

 

Het is ook mogelijk dat er vanuit de helpdesk contact met u wordt opgenomen als er 

vragen zijn met betrekking tot de leerlinggegevens die u heeft uitgewisseld. Een 

medewerker neemt  per e-mail of telefonisch contact met u op. 

 

5.4 Softwareleverancier 

Voor vragen over hoe u gegevens uitwisselt met BRON kunt u de handleiding van uw 

leerlingenadministratiesysteem (LAS) raadplegen, of neemt u contact op met uw 

softwareleverancier. 
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