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1. Inleiding 

In deze handleiding leest u hoe u voor het Lerarenportfolio basisgegevens kunt aanleveren aan 

DUO via een csv-bestand. Van iedere leraar levert u de basisgegevens aan. DUO verstuurt deze 

vervolgens naar het CIBG, de beheerder van het Lerarenportfolio.  

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

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

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

volgende rol nodig binnen Mijn DUO: BOP_aanleveren_gebruiker. 

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

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

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

Op Mijn DUO kunt u het csv-bestand met de basisgegevens naar DUO versturen. Het bestand moet 

verstuurd worden volgens een vast formaat. In hoofdstuk 2 is beschreven welke gegevens u moet 

aanleveren en via welk formaat u dit moet doen. Het versturen van het bestand doet u op Mijn 

DUO. In hoofdstuk 3 leest u hoe u het bestand verstuurt. Ook leest u hier hoe u een verstuurd 

bestand kunt terugtrekken en inzien.  

Na het versturen van het bestand verwerkt DUO de aangeleverde basisgegevens en wordt een 

aantal controles uitgevoerd op de gegevens. U krijgt via e-mail bericht dat er een terugkoppeling 

klaar staat op Mijn DUO. In deze terugkoppeling staat aangegeven of DUO het bestand goed heeft 

kunnen verwerken. Meer over deze terugkoppeling leest u in hoofdstuk 4.   

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

uit dienst? Dan moet u deze wijzigingen doorgeven in een nieuwe aanlevering. In hoofdstuk 5 leest 

u hoe u dit moet doen.  

 

 

  

  

  

http://www.duo.nl/zakelijk
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2. Het csv-bestand  

Via Mijn DUO verstuurt u een csv-bestand met de basisgegevens. Een csv-bestand is een bestand 

met door puntkomma’s gescheiden waarden (comma separated values). Dit is een eenvoudig 

databaseformaat. Wanneer gegevens zijn opgeslagen als csv-bestand, kunnen deze eenvoudig 

verplaatst worden tussen verschillende programma’s. Bijvoorbeeld van Mijn DUO naar DUO en van 

DUO naar het CIBG. 

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

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

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

doorgegeven aan DUO, samen met de benoemingsgrondslag en de instelling waarvoor de 

benoeming geldt. Naast de benoemingsgegevens moet ook de begindatum van de 

arbeidsovereenkomst of tewerkstellingsovereenkomst worden doorgegeven. Dit is de schriftelijke 

overeenkomst tussen schoolbestuur en leraar.  

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

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

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

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

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

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

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

een andere grondslag.   

2.1 Aan te leveren basisgegevens  
De gegevens moeten via een vast formaat worden aangeleverd, zodat DUO de gegevens goed kan 

verwerken. In de tabel op de volgende pagina leest u welke gegevens per leraar aangeleverd 

moeten worden en in welk formaat. De gegevens vult u in een Excel-bestand. Vul het bestand met 

alle kolomkoppen die staan vermeld in de tabel op de volgende pagina. Op de website van DUO 

staat een leeg format dat u kunt downloaden en invullen.   

U hoeft niet altijd elke kolom in te vullen. Wanneer een kolom niet van toepassing is op uw 

situatie, dan kunt u deze leeg laten. De adresgegevens en landcode mogen alleen ingevuld worden 

bij een buitenlands adres. De einddatum van de benoeming en van de arbeidsovereenkomst 

hoeven alleen ingevuld te worden als deze bekend zijn, bijvoorbeeld als een leraar uit dienst gaat.   

In principe vult u per leraar één regel met de basisgegevens, tenzij de leraar meerdere 

benoemingen heeft. Als een leraar bijvoorbeeld door het schoolbestuur is benoemd voor het geven 

van zowel aardrijkskunde als geschiedenis op basis van twee verschillende 

benoemingsgrondslagen, dan is er sprake van twee benoemingen. In dat geval moet de leraar 

twee keer aangeleverd worden, met elke benoeming op een nieuwe regel.   

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

als onbevoegd in het Lerarenportfolio komt moet minimaal één onderwijsterrein worden gevuld. Dit 

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

een leraar bevoegd? Dan mag het onderwijsterrein niet worden gevuld. Zie de 

benoemingsgrondslagen codes bij welke codes dit het geval is.  

De school waar de leraar lesgeeft mag u ook doorgeven met een BRIN-nummer, maar dit is geen 

verplichting. Eventueel kunt u ook de vestiging doorgeven waar de leraar werkzaam is. Dit doet u 

via het volgnummer. Geeft een leraar op meerdere scholen les? Dan kunt u in het bestand extra 

kolomkoppen met organisatienummer school (optioneel), volgnummer (optioneel) en 

onderwijsterrein (optioneel) toevoegen.  

Voorbeelden van bovenstaande situaties vindt u per sector in de bijlagen.   
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Velden csv-bestand  

Kolomkop Toelichting Formaat Voorbeeld 

Organisatienummer 
bevoegd gezag  

 Het bestuursnummer 
 Het bestuursnummer vindt u hier 

5 cijfers 99999 

BSN  Burgerservicenummer van de leraar 9 cijfers 123456789 

Geslacht  Geslacht van de leraar M, V, O M 

Geboortedatum  Geboortedatum van de leraar JJJJMMDD 19901010 

Adresregel  
buitenland 1 
 

 Adres van de leraar  
 Mag niet gevuld worden als leraar in NL woont 
 Verplicht bij buitenlands adres 

Maximaal 
35 tekens 

Hauptstraße 1 
85001 Bremen 

Adresregel  
buitenland 2 

 Alleen te gebruiken als het buitenlands adres 
niet volledig in het vorige veld past. 

Maximaal 
35 tekens 

 

Adresregel  
buitenland 3 

 Alleen te gebruiken als het buitenlands adres 
niet volledig in het vorige veld past. 

Maximaal 
35 tekens 

 

Landcode  Land waar leraar woont  
 Mag niet gevuld worden als leraar in NL woont 
 Verplicht bij buitenlands adres  
 Gebruik de landcode tabel 

4 cijfers 9089 (Duitsland)  
5010 (België)  

Benoemingsgrondslag  Zie de codes benoemingsgrondslagen  3 cijfers 601 

Ingangsdatum benoeming  Datum vanaf wanneer de leraar door bevoegd 
gezag benoemd is tot het geven van het 
onderwijs dat hij geeft  

JJJJMMDD 20001010 

Einddatum benoeming 
 

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

 Mag niet voor ingangsdatum benoeming 
liggen 

JJJJMMDD 20021010 

Organisatienummer school  Optioneel, geen verplicht veld 
 School waar leraar werkzaam is 
 BRIN-nummer van de school 
 Het BRIN-nummer vindt u hier  

2 tekens 
en 2 cijfers 

00AA 

Organisatienummer school 
volgnummer 

 Optioneel, geen verplicht veld 
 Heeft de school meerdere vestigingen, dan 

kan de locatie waar de leraar lesgeeft worden 
doorgegeven via het volgnummer 

 Het volgnummer van uw school vindt u hier 

2 cijfers 01 

Onderwijsterrein 
 

 Alleen in te vullen als de 
benoemingsgrondslag leidt tot opname in het 
registervoorportaal 

 Mag meerdere waarden bevatten, gescheiden 
door een komma 

 Zie de waardenlijst onderwijsterrein 

Maximaal 
3 tekens 

GLK,LZLO 
 
NAT,WIS 
 
MBO,EDU 

Ingangsdatum 
arbeidsovereenkomst 

 Datum waarop arbeidsovereenkomst of 
tewerkstellingsovereenkomst in gaat 

JJJJMMDD 20001010 

Einddatum 
arbeidsovereenkomst 
 

 Optioneel, alleen in te vullen als einddatum 
arbeidsovereenkomst bekend is 

 Mag niet voor ingangsdatum 
arbeidsovereenkomst liggen 

JJJJMMDD 20021010 

Tabel 2.1: velden csv-bestand  

  

https://duo.nl/zakelijk/instellingsinformatie.jsp
https://publicaties.rvig.nl/dsresource?objectid=4792&type=org
https://duo.nl/zakelijk/instellingsinformatie.jsp
https://duo.nl/zakelijk/instellingsinformatie.jsp
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2.2 Checklist  

 
 
 

Het csv-bestand: 
 

 Heeft elke leraar een benoemingsgrondslag? 
 

 Is bij onbevoegdheid een onderwijsterrein bekend? 
 

 Klopt de datumnotering JJJJMMDD? 
 

 Gebruikt u bijzondere leestekens correct? 

 
 Gebruikt u de juiste landcode  bij een buitenlands adres? 

 
 
Aanleveren: 
 

 Heeft u het bestand op de juiste manier opgeslagen? 
 
 Bent u in het bezit van een token en kunt u inloggen op Mijn DUO? 

 
 Bent u in het bezit van de juist rol op het token ‘BOP_AANLEVEREN_GEBRUIKER’? 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Aandachtspunten bij het invullen van het bestand 

- Een veld dat u niet invult kunt u het veld leeg laten.  
- U hoeft een niet gebruikt veld niet op te vullen met (voorloop)nullen of spaties. 

- De waarden uit de waardenlijst moeten exact overgenomen worden (hoofdletters als 

hoofdletters, kleine letters als kleine letters). 

- Alle datumvelden moeten aangeleverd worden als JJJJMMDD. 

- Tekstvelden mogen worden voorafgegaan en afgesloten worden met een enkele 

quote (‘). Dit is niet verplicht. 

 

 

https://publicaties.rvig.nl/dsresource?objectid=4792&type=org
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz2IKL0JnUAhXQK1AKHUbPDNYQjRwIBw&url=http://www.z-ict.nl/uitroepteken/&psig=AFQjCNGYSuaSa-voyhrDnCoWXQs2K_13hg&ust=1496302684240257
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2.3 Bestandstype  

Op de website van DUO staat een leeg csv-bestand dat u kunt gebruiken voor de aanlevering. 

Gebruikt u een eigen bestand? Let dan op het volgende: 

Het bestandstype moet csv zijn. U maakt van een Excel-bestand een csv- bestand door via 

‘Opslaan als’ te kiezen voor:  ‘CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken’ 

 

Het csv-bestand moet daarnaast conform de UTF-8 indeling worden opgestuurd, anders kan DUO 

de gegevens niet juist verwerken.  

2.4 Naam van het bestand  

De naam van het bestand moet als volgt zijn opgebouwd:  

‘Basisgegevens_<leverancier/bevoegd gezag>_<JJJJMMDD>_<volgnummer>.csv’ 

 <leverancier/bevoegd gezag>: de naam of het nummer van de leverancier of het 

organisatienummer van het bevoegd gezag in dat de gegevens levert 

 <JJJJMMDD>: de datum van aanlevering  

 <volgnummer>: op elke datum van aanlevering begint het volgnummer met 1. Levert u 

meer bestanden aan op  één dag? Dan krijgt het eerste bestand volgnummer 1, het tweede 

bestand volgnummer 2, et cetera. Er zijn maximaal 9 aanleveringen per 

leverancier/bevoegd gezag mogelijk.  

 Na het bestand te hebben opgeslagen als .csv document, hoeft u dit niet meer handmatig 

in de bestandsnaam op te nemen. .CVS wordt dan automatisch toegevoegd. 

Voorbeeld: Basisgegevens_12345_20170101_1 
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3. Bestand versturen 

Als het csv-bestand gereed is kunt u het versturen via Mijn DUO.  

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

 

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

handleiding van Mijn DUO. 

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

  Klik op ‘Bestandsuitwisseling’. 

 

 Klik vervolgens op ‘ Bestand versturen’. 

 

U komt nu in het scherm waar u het bestand kunt versturen: 

https://duo.nl/zakelijk/images/handleiding-beveiligde-site.pdf
https://duo.nl/zakelijk/images/handleiding-beveiligde-site.pdf
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Veld Toelichting 

Bestandssoort Kies de juiste bestandsoort: ‘Bestandsaanlevering basisgegevens 
Lerarenportfolio 

Organisatie Kies hier voor het organisatienummer van het bevoegd gezag 

 

 Klik op  om het csv-bestand te selecteren. 

 

 

  

 

 

 

 

 Klik op  om het bestand te versturen. 

  

Aandachtspunten voor het versturen 

- Heeft u het juiste type bestand geselecteerd (csv)? 

- Heeft het bestand de correcte bestandsnaam?  
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3.1 Bestand terugtrekken  

Heeft u een foutief bestand verstuurd? Dan kunt u dit bestand terugtrekken tot een uur na het 

versturen van het bestand. Deze optie vindt u onder bestandsuitwisseling in Mijn DUO.  

 Klik op ‘Bestand terugtrekken’ 

 

U ziet in dit scherm alle verstuurde bestanden. Als u het bestand nog kunt terugtrekken, staat er 

achter het bestand de optie ‘terugtrekken’.  

3.2 Verstuurde bestanden inzien 

U kunt altijd uw verstuurde bestanden inzien.  

 Klik op ‘Overzicht verstuurde bestanden’ 

 

Hier ziet u alle bestanden die zijn verstuurd:  
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4. Terugkoppeling 

Als u het bestand heeft verstuurd verwerkt DUO de aangeleverde gegevens. DUO voert op de 

gegevens een aantal controles uit. De controles worden uitgevoerd per regel van het bestand. Als 

een fout wordt geconstateerd, dan wordt de gehele regel afgekeurd.  

Na de controle ontvangt u een terugkoppeling. Deze terugkoppeling ontvangt u binnen 1 werkdag 

en staat klaar in Mijn DUO. U ontvangt per e-mail een bericht dat de terugkoppeling voor u klaar 

staat. Het terugkoppelingsbestand kunt terugvinden onder bestandswisseling in Mijn DUO.  

 Klik op ‘Bestand ophalen’ 

 

U komt nu op het scherm waar u de bestanden kunt ophalen.  

 

Veld Toelichting 

Bestandssoort Kies hier voor ‘feedback bestandsaanlevering basisgegevens lerarenregister’ 

Status U kunt hier een selectie maken tussen ‘Alle’, ‘Nieuw’ of ‘Al gedownload’ 
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In het terugkoppelingsbestand leest u of DUO het bestand goed heeft kunnen verwerken en zo 

niet, welke fouten er zijn geconstateerd.  

Voorbeeld goed verwerkingsverslag 

 
4.1: Gegevens zijn goed verwerkt 

Voorbeeld foutief verwerkingsverslag 

 
4.2: Gegevens zijn niet goed verwerkt 

In bijlage 4 vindt u de lijst met foutmeldingen met daarbij een beschrijving. U kunt aan de hand 

van deze lijst het bestand aanpassen en de niet verwerkte benoemingen vervolgens opnieuw 

aanleveren.  
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5. Wijzigingen doorgeven 

Als de gegevens van een leraar wijzigen moet u deze doorgeven aan DUO. Bijvoorbeeld als een 

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

hoeft u door te geven. Alleen als de wijziging langer dan een kalendermaand duurt, moet u dit 

doorgeven. Verandert de situatie? Dan moet u deze wijziging binnen een maand doorgeven.. 

U hoeft alleen leraren door te geven waarbij er iets verandert. De actuele gegevens van de leraar 

zet u in een nieuw csv-bestand. Het is belangrijk dat u de volledige, actuele situatie van de leraar 

aanlevert. Als een leraar er een nieuwe benoeming bij krijgt, levert u dus zowel de oude als de 

nieuwe benoeming aan. Het bestand levert u met de nieuwe bestandsnaam vervolgens weer aan 

via Mijn DUO.  

In de voorbeelden van aanlevering in de bijlagen vindt u per sector situaties waarbij wijzigingen 

doorgegeven moeten worden.  
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Bijlage 1: Codes benoemingsgrondslagen 

 

Sector 
 

Code Bevoegd of onbevoegd? 

 
 

mbo 

501 Bevoegd 

502 Bevoegd 

503 Onbevoegd 

504 Onbevoegd 

505 Onbevoegd 

 
 
 
 
 

 
vo 

601 Bevoegd 

602 Bevoegd 

603 Bevoegd 

604 Bevoegd 

605 Bevoegd 

606 Bevoegd 

607 Bevoegd 

608 Bevoegd 

609 Onbevoegd 

610 Onbevoegd 

611 Onbevoegd 

612 Onbevoegd 

613 Onbevoegd 

614 Onbevoegd 

615 Onbevoegd 

 
 
 
 
 

po 

701 Bevoegd 

702 Bevoegd 

703 Bevoegd 

704 Bevoegd 

705 Bevoegd 

706 Onbevoegd 

707 Onbevoegd 

708 Onbevoegd 

709 Onbevoegd 

710 Bevoegd 

711 Bevoegd 

712 Onbevoegd 
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Bijlage 2: Waardenlijst onderwijsterrein 

 

Sector 
 

Onderwijsterrein Waarde 

 
mbo 

Middelbaar beroepsonderwijs (Aansluiting op 
voortgezet onderwijs en voorbereiding op 
beroepskwalificatie of hbo-opleiding) 

MBO 

Educatie (Volwassenonderwijs) EDU 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

vo 
 

Aardrijkskunde AK 

Algemene natuurwetenschappen ANW 

Bewegen, sport en maatschappij BSM 

Biologie BIO 

Chinese taal en cultuur vwo CTC 

Chinese taal en cultuur (elementair) CTCE 

Culturele en kunstzinnige vorming CKV 

Economie EC 

Filosofie FIL 

Friese taal en cultuur/Fryske taal en kultuer FTC 

Geschiedenis GES 

Handvaardigheid HV 

Informatica INF 

Kunst (algemeen, beeldende vorming, 
muziek, dans, drama) 

KU 

Latijnse/Griekse taal en cultuur LGC 

Lichamelijke opvoeding LO 

Maatschappijleer MA 

Maatschappijwetenschappen  MW 

Management en organisatie MO 

Moderne vreemde talen en literatuur 
(elementair) 

MVLE 

Moderne vreemde talen en literatuur (niet 
elementair) 

MVLN 

Muziek MU 

Natuur, leven en technologie NLT 

Natuurkunde NAT 

Nederlandse taal en literatuur NTL 

Praktijkonderwijs PRO 

Scheikunde SCH 

Wiskunde WIS 

Tekenen TEK 

Textiele vormgeving TEX 

Vakoverstijgend onderwijs onderbouw 
voortgezet onderwijs 

VOO 

Vmbo bouwen, wonen en interieur BWI 

Vmbo produceren, installeren en energie PIE 

Vmbo mobiliteit en transport MOT 

Vmbo media, vormgeving en ICT MVI 

Vmbo maritiem en techniek MAT 

Vmbo zorg en welzijn ZWE 

Vmbo economie en ondernemen EON 

Vmbo horeca, bakkerij en recreatie HBC 

Vmbo groen GRO 

Vmbo dienstverlening en producten DIP 

 
po 

Groepsleerkracht GLK 

Leerkracht zintuiglijke en lichamelijke 
oefening 

LZLO 

Vakleerkracht VLK 
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Bijlage 3: Datumnotering en leestekens 

 
Datumnotering aanpassen in Excel 
Gebruikt u als basis voor de csv-aanlevering een download uit uw eigen systeem, dan kan het zijn 

dat de datumnotering niet in het juiste formaat wordt weergegeven. 

De datumnotering kunt u in Excel aanpassen door rechtermuisknop op het veld te gaan staan en 

vervolgens te klikken op “celeigenschappen”. Wanneer u dan als categorie “Aangepast” kiest, kunt 

u zelf als type JJJJMMDD invullen.  

 

Als u dit op alle velden wil toepassen kunt u die direct selecteren en bovenstaande uitvoeren  

of dit eerst voor 1 veld te doen en middels  dit op de gewenste velden 

toe te passen. 

Bijzonder leestekens gebruiken 

Levert u voor één van uw leraren een buitenlands adres waar bijzondere leestekens in zitten, zoals 
een β, dan dient u het volgende uit te voeren. 

- Download en installeer Notepad++ 

- Open het bestand in Notepad++ 

- Ga naar “codering” en kies de optie “UTF-8 zonder BOM”. 

Op deze manier wordt het leesteken juist weergegeven en opgeslagen in de database. 
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Bijlage 4: Foutmeldingen 

 

 

  

Code  Signaal Omschrijving  

 
00001 Niet alle verplichte kolommen zijn 

aangeleverd 
In het aangeleverde bestand missen één of meer 
verplichte kolommen 

00002 Bestand moet minimaal twee regels bevatten, 
te weten een kopregel en inhoud 

Bestanden moeten minimaal twee regels bevatten, te 
weten een kopregel en inhoud 

01000 Geleverde organisatienummer Bevoegd gezag 
ontbreekt of is onbekend 

Organisatienummer Bevoegd gezag is verplicht en 
moet een bestaand nummer zijn 

01001 Geleverde organisatienummer school 
(volgnummer) is onbekend 

Organisatienummer school (volgnummer) moet een 
bestaand nummer zijn. 

01002 Geleverde organisatienummer school is niet 
bekend bij Bevoegd gezag 

Organisatienummer school moet behoren tot het 
organisatienummer Bevoegd gezag 

01003 Ingangsdatum arbeidsovereenkomst 
ontbreekt of is een niet geldige datum 

Ingangsdatum arbeidsovereenkomst is verplicht en 
moet voldoen aan datumformaat JJJJMMDD 

01004 Einddatum arbeidsovereenkomst is een niet 
geldige datum 

Einddatum arbeidsovereenkomst moet voldoen aan 
datumformaat JJJJMMDD 

01005 Einddatum arbeidsovereenkomst ligt voor 
ingangsdatum arbeidsovereenkomst 

Einddatum arbeidsovereenkomst kan niet voor 
ingangsdatum arbeidsovereenkomst liggen 

02000 Het aangeleverde burgerservicenummer 
ontbreekt of is niet correct 

Burgerservicenummer is verplicht, moet 8 of 9 posities 
zijn, en voldoen aan de 11-proef 

02001 Geleverde geslacht ontbreekt of heeft een 
niet geldige waarde 

Geslacht is verplicht en moet voldoen aan de 
waardenlijst 

02002 Persoon is niet gevonden op basis van de 
geleverde persoonsgegevens 

De combinatie van geleverd burgerservicenummer, 
geslacht en geboortedatum bestaat niet 

02004 Geboortedatum ontbreekt of heeft een niet 
geldige datum 

Geboortedatum is verplicht en moet voldoen aan 
datumformaat JJJJMMDD 

03000 Geleverd buitenlands woonadres is niet 
volledig 

Bij buitenlands adres moeten zowel Adresregel 
buitenland1 als landcode worden geleverd 

03001 Geleverde landcode is onbekend Landcode voldoet niet aan de waardenlijst  

03002 AdresregelBuitenland2 is ten onrechte gevuld Adresregel buitenland2 mag alleen gevuld zijn als 
Adresregel buitenland1 is gevuld 

03003 AdresregelBuitenland3 is ten onrechte gevuld Adresregel buitenland3 mag alleen gevuld zijn als 
Adresregel buitenland2 is gevuld 

04000 Benoemingsgrondslag ontbreekt of heeft een 
niet geldige waarde 

Benoemingsgrondslag is verplicht en moet voldoen aan 
de waardenlijst 

04001 Ingangsdatum benoeming ontbreekt of is een 
niet geldige datum 

Ingangsdatum benoeming is verplicht en moet voldoen 
aan datumformaat JJJJMMDD 

04002 Einddatum benoeming is  een niet geldige 
datum 

Einddatum benoeming moet voldoen aan 
datumformaat JJJJMMDD 

04003 Einddatum benoeming ligt voor ingangsdatum 
benoeming 

Einddatum benoeming kan niet voor ingangsdatum 
benoeming liggen 

04004 Geleverde onderwijsterrein is onbekend Onderwijsterrein voldoet niet aan de waardenlijst  

04005 Onderwijsterrein is verplicht bij deze 
benoemingsgrondslag 

De gekozen benoemingsgrondslag is een code voor 
(tijdelijke) onbevoegdheid, daarom is onderwijsterrein 
verplicht 

04006 Bij deze benoemingsgrondslag mag geen 
onderwijsterrein worden geleverd 

De gekozen benoemingsgrondslag leidt tot opname in 
het lerarenportfolio, daarom mag onderwijsterrein niet 
worden geleverd 

09999 Er is een technische fout opgetreden Er is tijdens de verwerking een fout ontstaan (anders 
dan bovenstaande fouten) waardoor verwerking niet 
mogelijk is 
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Bijlage 5: Voorbeelden aanlevering po 

Een bevoegde leraar met één benoeming  

Anton Alberts is op 01-01-1989 in dienst getreden bij schoolbestuur 12345. Hij is benoemd op 5-1-

1989 met als grondslag WHW getuigschrift (701) als groepsleerkracht aan school 12BR. Het 

schoolbestuur geeft 1 arbeidsovereenkomst met 1 benoeming door. Anton is bevoegd als 

groepsleerkracht, dus het onderwijsterrein hoeft niet worden meegegeven.  

 

Een onbevoegde leraar met één benoeming  

Boy Bakker is op 01-01-2002 in dienst getreden bij schoolbestuur 12345. Hij is benoemd op 05-01-

2002 als groepsleerkracht met als grondslag Leraar in opleiding (708) bij school 00YY. Het 

schoolbestuur geeft 1 arbeidsovereenkomst met 1 benoeming door. Boy is op dit moment nog in 

opleiding en niet bevoegd als groepsleerkracht: daarom wordt het onderwijsterrein (GLK) ook 

doorgegeven.  

 

Een bevoegde leraar met meerdere benoemingen  

Christina Cats is op 01-06-2008 in dienst getreden bij schoolbestuur 54321. Zij is benoemd op 05-

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

bij school 99AA. Per 01-01-2016 is zij ook benoemd tot het geven van gym met als grondslag  

Ministeriële regeling LO (704). Het schoolbestuur geeft 1 arbeidsovereenkomst met 2 benoemingen 

door. De beide benoemingen hebben een andere grondslag en begindatum, dus moeten de 2 

benoemingen als aparte regel worden doorgegeven.  

 

Een leraar met een onbevoegde benoeming en een bevoegde benoeming  

Dirk Derksen is op 01-03-2014 in dienst getreden bij schoolbestuur 12345. Hij is per 05-03-2014 

benoemd tot het geven van lichamelijke oefening met als grondslag Getuigschrift lo/vo (703) op 

school 88KK. Ook is hij bij dezelfde school per 05-03-2014 benoemd als groepsleerkracht met als 

grondslag Geschiktheidsverklaring (706). Het schoolbestuur geeft 1 arbeidsovereenkomst met 2 

benoemingen door. De benoemingen hebben een andere grondslag, dus moeten de 2 benoemingen 

als een aparte regel worden doorgegeven. Dirk is bevoegd voor het geven van lichamelijke 

oefening, voor deze benoeming hoeft het onderwijsterrein niet worden doorgegeven. Bij 

benoeming met grondslag 706 moet dit wel, want Derk is als groepsleerkracht nog niet bevoegd.   

 

Een onbevoegde leraar met meerdere benoemingen in verschillende onderwijsterreinen 

Francis Franken is op 01-06-2017 in dienst getreden bij schoolbestuur 12345. Zij is per 05-06-

2017 benoemd als groepsleerkracht en lichamelijke oefening met als grondslag tijdelijke 

vervanging (712) op school 00XX. Omdat zij niet bevoegd als groepsleerkracht en leerkracht 

lichamelijke oefening moet beide onderwijsterreinen meegegeven worden.  
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Een leraar met een benoeming bij verschillende scholen  

Edith Elzinga is op 01-10-1980 in dienst getreden bij schoolbestuur 54321. Zij is per 05-10-1980 

benoemd tot het geven van Middelbaar beroepsonderwijs met als grondslag Verklaring verstrekt 

door minister (711). Zij is door het bestuur benoemd voor het geven van onderwijs op 

verschillende scholen: Edith geeft les op school 11ZZ en op school 88YY. Het schoolbestuur geeft 1 

arbeidsovereenkomst en 1 benoeming door. Beide scholen waar Edith les geeft worden 

doorgegeven, in aparte kolommen. Dit is echter niet verplicht; het schoolbestuur mag er ook voor 

kiezen om geen locatie door te geven. Doet het schoolbestuur dit niet, dan wordt Edith gekoppeld 

aan de hoofdlocatie van het schoolbestuur.  

 

 

Een leraar komt in dienst  

Janneke de Jong komt  01-10-2017 in dienst bij schoolbestuur 12345. Het bestuur benoemt 

Janneke per 05-10-2017 tot groepsleerkracht met als grondslag WHW getuigschrift (701) bij school 

00AA. De gegevens van Janneke moeten worden aangeleverd aan DUO.  

 

Een leraar gaat uit dienst 

Harry de Hoog is sinds 01-01-2002 in dienst bij schoolbestuur 54321. Het schoolbestuur heeft hem 

benoemd als leraar wiskunde met als grondslag WHW getuigschrift (701) per 05-01-2002 op school 

44XX. Het schoolbestuur heeft de basisgegevens van Harry doorgegeven aan DUO. Harry gaat uit 

dienst per 01-08-2017. Omdat dit een wijziging is van de gegevens, moet dit aan DUO worden 

doorgegeven.  

 

Een leraar krijgt een extra benoeming 

Philip Potjer is sinds 01-06-2015 in dienst bij schoolbestuur 12345. Het schoolbestuur heeft hem 

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

99MM. Philip start per 01-09-2017 met zijn opleiding tot gymdocent. Zijn school benoemt het voor 

het geven van gym met als grondslag In opleiding tot leraar LO (707) per 01-10-2017. Deze 

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

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

onderwijsterrein (LZLO) worden meegegeven, Philip is op dit moment nog niet bevoegd.  
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Een leraar geeft tijdelijk een ander vak 

Selma Sandt is per 01-01-2001 in dienst bij schoolbestuur 54321. Het schoolbestuur heeft haar 

benoemd per 05-01-2001 als groepsleerkracht met als grondslag WHW getuigschrift (701) bij 

school 55VV. Haar collega die lichamelijke oefening geeft wordt ziek. De verwachting is dat dit 

langer dan een maand gaat duren. Selma neemt de lessen gym over. Zij heeft echter geen 

bevoegdheid voor het geven van lichamelijke oefening. De school benoemt haar daarom per 01-

09-2017 tijdelijk met als grondslag tijdelijke vervanging (712). Deze nieuwe benoeming moet 

worden doorgegeven, omdat de invalperiode langer dan een maand duurt. Omdat Selma slechts 

tijdelijk bevoegd is voor het geven van gym, wordt het onderwijsterrein ook meegegeven.  

 

Stopt de invalperiode van Selma per 01-12-2017? Dan moet deze wijziging weer worden 

doorgegeven met de einddatum. 

 

Een onbevoegde leraar wordt bevoegd  

Karim Koura is bijna klaar met de pabo. Hij doet per 01-01-2016 zijn LIO stage bij school 00BB van 

schoolbestuur 12345. Karim is daarom per 01-01-2016 in dienst van schoolbestuur 12345. Het 

schoolbestuur heeft Karim benoemd als groepsleerkracht per 05-01-2016 met als grondslag Leraar 

in opleiding (708).  

 

Op 01-01-2017 studeert Karim af. Hij blijft in dienst bij schoolbestuur 12345. Het schoolbestuur 

benoemt hem als groepsleerkracht per 01-01-2017, maar nu met benoemingsgrondslag 701. Deze 

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

benoeming voor in de plaats komt.  

 

Karim zijn oude benoeming (708) is beëindigd. De school moet daarom de einddatum van deze 

benoeming doorgeven. Ook de nieuwe benoeming wordt in de wijziging doorgegeven: de 

benoeming met daarbij benoemingsgrondslag 701. Let op dat bij deze code geen onderwijsterrein 

meer hoeft worden meegegeven. 
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Bijlage 5: Voorbeelden aanlevering vo 

Een bevoegde leraar met één benoeming  

Anton Alberts is op 01-01-1989 in dienst getreden bij schoolbestuur 12345. Hij is benoemd op 5-1-

1989 met als grondslag Ministeriele verklaring (606) als leraar wiskunde aan school 12BR. Het  

schoolbestuur geeft 1 arbeidsovereenkomst met 1 benoeming door. Anton is bevoegd voor het 

geven van wiskunde, dus het onderwijsterrein hoeft niet worden meegegeven.  

 

Een onbevoegde leraar met één benoeming  

Boy Bakker is op 01-01-2002 in dienst getreden bij schoolbestuur 12345. Hij is benoemd op 05-01-

2002 met als grondslag Geschiktheidsverklaring (609) als leraar wiskunde bij school 00YY. Het 

schoolbestuur geeft 1 arbeidsovereenkomst met 1 benoeming door. Boy is op dit moment nog niet 

bevoegd voor het geven van wiskunde en daarom wordt het onderwijsterrein (WIS) ook 

doorgegeven.  

 

Een bevoegde leraar met meerdere benoemingen  

Christina Cats is op 01-06-2008 in dienst getreden bij schoolbestuur 54321. Zij is benoemd op 05-

01-2008 als docent economie met grondslag een WHW getuigschrift (601) bij school 99AA. Per 01-

01-2016 is zij door deze school ook benoemd tot het geven van management en organisatie (M&O) 

met dezelfde grondslag. In dit geval geeft het schoolbestuur 1 arbeidsovereenkomst met 2 

benoemingen door. De beide benoemingen hebben een andere begindatum, dus moeten de 2 

benoemingen als aparte regel worden doorgegeven.  

 

Een leraar met een onbevoegde benoeming en een bevoegde benoeming  

Dirk Derksen is op 01-03-2014 in dienst getreden bij schoolbestuur 12345. Hij is per 05-03-2014 

benoemd als leraar aardrijkskunde met als grondslag een WHW getuigschrift (601) op school 88KK. 

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

Geschiktheidsverklaring (609). Het schoolbestuur geeft 1 arbeidsovereenkomst met 2 

benoemingen door. De benoemingen hebben een andere grondslag, dus moeten de 2 benoemingen 

als een aparte regel worden doorgegeven. Dirk is bevoegd voor het geven van aardrijkskunde, dus 

hoeft voor deze benoeming het onderwijsterrein niet worden doorgegeven. Bij benoeming met 

grondslag 609 moet dit wel, want Derk is voor het geven van geschiedenis nog niet bevoegd.  
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Een leraar met een benoeming bij verschillende scholen  

Edith Elzinga is op 01-10-1980 in dienst getreden bij schoolbestuur 54321. Zij is per 05-10-1980 

benoemd tot het geven van handvaardigheid. Zij is door het bestuur benoemd voor het geven van 

onderwijs op school 11ZZ en op school 88YY. In dit geval wordt er 1 arbeidsovereenkomst en 1 

benoeming doorgegeven. Beide scholen waar Edith les geeft worden doorgegeven, in aparte 

kolommen. Dit is echter niet verplicht; het schoolbestuur mag er ook voor kiezen om geen locatie 

door te geven. Doet het schoolbestuur dit niet, dan wordt Edith gekoppeld aan de hoofdlocatie van 

het schoolbestuur. 

 

 

Een onbevoegde leraar met een benoeming in verschillende onderwijsterreinen 

Francis Franken is op 01-06-2017 in dienst getreden bij schoolbestuur 12345. Zij is per 05-06-

2017 benoemd tot het geven van algemene natuurwetenschappen en biologie met als grondslag 

Leraar in opleiding (608) op school 00XX. Omdat zij op dit moment nog niet bevoegd voor het 

geven van ANW en biologie moet het onderwijsterrein meegegeven worden.  

 

Een leraar komt in dienst  

Janneke de Jong komt  01-10-2017 in dienst bij schoolbestuur 12345. Het bestuur benoemt 

Janneke per 05-10-2017 tot leraar geschiedenis (601) bij school 00AA. De gegevens van Janneke 

moeten worden aangeleverd aan DUO. De school vult een nieuw csv-bestand met de wijziging: 

 

Een leraar gaat uit dienst 

Harry de Hoog is sinds 01-01-2002 in dienst bij schoolbestuur 54321. Het schoolbestuur heeft hem 

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

44XX. Het schoolbestuur heeft de basisgegevens van Harry doorgegeven aan DUO. Harry gaat uit 

dienst per 01-08-2017. Omdat dit een wijziging is van de gegevens, moet dit aan DUO worden 

doorgegeven. De school vult een nieuw csv-bestand met de wijziging: 

 

Een leraar krijgt een extra benoeming 

Philip Potjer is sinds 01-06-2015 in dienst bij schoolbestuur 12345. Het schoolbestuur heeft hem 

per 05-06-2015 benoemd tot het geven van scheikunde met grondslag WHW getuigschrift (601) bij 

school 99MM. Philip wil ook graag informatica gaan geven en start daarom met een opleiding. Met 

het schoolbestuur legt hij vast dat hij binnen 2 jaar aan de bevoegdheidseisen zal voldoen. Zijn 

school benoemt hem vervolgens voor het geven van informatica met grondslag Overig (611) per 

01-10-2017. Deze nieuwe benoeming moet worden doorgegeven door de school, omdat deze 

benoeming een andere grondslag en startdatum heeft dan zijn eerdere benoeming. Bij de nieuwe 

benoeming moet het onderwijsterrein (INF) worden meegegeven, want Philip is op dit moment nog 

niet bevoegd.  
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Een leraar geeft tijdelijk een ander vak 

Selma Sandt is per 01-01-2001 in dienst bij schoolbestuur 54321. Het schoolbestuur heeft haar 

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

55VV. Haar collega die biologie geeft wordt ziek. De verwachting is dat dit langer dan een maand 

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

natuurkunde. De school benoemt haar daarom per 01-09-2017 tijdelijk met als grondslag tijdelijke 

vervanging (610). Deze nieuwe benoeming moet worden doorgegeven, omdat de invalperiode 

langer dan een maand duurt. Omdat Selma slechts tijdelijk bevoegd is voor het geven van 

natuurkunde, wordt het onderwijsterrein ook meegegeven.  

 

Stopt de invalperiode van Selma per 01-12-2017? Dan moet deze wijziging weer worden 

doorgegeven met de einddatum:  

 

Een onbevoegde leraar wordt bevoegd  

Karim Koura is bijna klaar met zijn studie Engels. Hij doet per 01-01-2016 zijn LIO stage bij school 

00BB van schoolbestuur 12345. Karim is daarom per 01-01-2016 in dienst van schoolbestuur 

12345. Het schoolbestuur heeft Karim benoemd tot het geven van Engels per 05-01-2016 met als 

grondslag LIO’er (613).  

 

Op 01-01-2017 studeert Karim af. Hij blijft in dienst bij schoolbestuur 12345. Het schoolbestuur 

benoemt hem nu tot het geven van Engels per 01-01-2017, maar nu met benoemingsgrondslag 

601. Deze wijziging moet worden doorgegeven, omdat de ene benoeming eindigt en er een nieuwe 

benoeming voor in de plaats komt.  

 

Karim zijn oude benoeming (613) is beëindigd. De school moet daarom de einddatum van deze 

benoeming doorgeven. Ook de nieuwe benoeming wordt in de wijziging doorgegeven: de 

benoeming met daarbij benoemingsgrondslag 601. Let op dat bij deze code geen onderwijsterrein 

meer hoeft worden meegegeven. 
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Bijlage 6: Voorbeelden aanlevering mbo 

Een bevoegde leraar met één benoeming  

Anton Alberts is op 01-01-1989 in dienst getreden bij schoolbestuur 12345. Hij is benoemd op 5-1-

1989 aan school 12BR met als grondslag Getuigschrift lerarenopleiding vo (501). Het schoolbestuur 

geeft 1 arbeidsovereenkomst met 1 benoeming door. Anton is bevoegd, dus het onderwijsterrein 

hoeft niet worden meegegeven. 

 

Een onbevoegde leraar met één benoeming  

Boy Bakker is op 01-01-2002 in dienst getreden bij schoolbestuur 12345 als zij-instromer: hij is  

vakinhoudelijk bekwaam en zal binnen 2 jaar zijn PDG behalen. Het schoolbestuur benoemt hem 

daarom op 05-01-2002 met grondslag Geschiktheidsverklaring en in opleiding (503) bij school 

00YY. Het schoolbestuur geeft 1 arbeidsovereenkomst met 1 benoeming door. Boy is op dit 

moment nog niet bevoegd en daarom wordt het onderwijsterrein (MBO) ook doorgegeven.  

 

Een bevoegde leraar met meerdere benoemingen   

Christina Cats is op 01-06-2008 in dienst getreden bij schoolbestuur 54321. Zij is benoemd op 05-

01-2008 voor het geven van Nederlands op school 99AA. De grondslag hiervoor is een 

Getuigschrift lerarenopleiding vo (501). Christina geeft daarnaast les op de locatie voor 

volwassenonderwijs van het schoolbestuur. De grondslag hiervoor is een geschiktheidsverklaring 

en PDG (502). Het schoolbestuur geeft 1 arbeidsovereenkomst met 2 benoemingen door. Christina 

is bevoegd en daarom hoeft het onderwijsterrein niet worden doorgegeven.   

 

Een onbevoegde leraar wordt bevoegd  

Karim Koura komt als zij-instromer in dienst bij schoolbestuur 12345 per 01-01-2015. Hij is 

benoemd bij school 00BB voor het geven van Middelbaar beroepsonderwijs per 05-01-2015 met als 

grondslag Geschiktheidsverklaring en in opleiding (503).  

 

Op 01-01-2017 heeft Karim zijn PDG behaald. Hij blijft in dienst bij schoolbestuur 12345. Het 

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

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

de plaats komt.  

 

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

benoeming doorgeven. Ook de nieuwe benoeming wordt in de wijziging doorgegeven: de 

benoeming met daarbij benoemingsgrondslag 502. Let op dat bij deze code geen onderwijsterrein 

meer hoeft worden meegegeven. 
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Een leraar met een benoeming bij verschillende scholen  

Edith Elzinga is op 01-10-1980 in dienst getreden bij schoolbestuur 54321. Zij is per 05-10-1980 

benoemd tot het geven van Middelbaar beroepsonderwijs met als grondslag Voldoet aan de 

bekwaamheidseisen, op grond van getuigschrift lerarenopleiding VO (501). Zij is door het bestuur 

benoemd voor het geven van onderwijs op school 11ZZ en op school 88YY. Het schoolbestuur geeft 

1 arbeidsovereenkomst en 1 benoeming door. Beide scholen waar Edith les geeft worden 

doorgegeven, in aparte kolommen. Dit is echter niet verplicht; het schoolbestuur mag er ook voor 

kiezen om geen locatie door te geven. Doet het schoolbestuur dit niet, dan wordt Edith gekoppeld 

aan de hoofdlocatie van het schoolbestuur. 

 

 

Een leraar komt in dienst  

Janneke de Jong komt  01-10-2017 in dienst bij schoolbestuur 12345. Het bestuur benoemt 

Janneke per 05-10-2017 met grondslag Getuigschrift lerarenopleiding vo (501) bij school 00AA. De 

gegevens van Janneke moeten worden aangeleverd aan DUO.  

 

Een leraar gaat uit dienst 

Harry de Hoog is sinds 01-01-2002 in dienst bij schoolbestuur 54321. Het schoolbestuur heeft hem 

benoemd met grondslag Geschiktheidsverklaring en PDG (502) per 05-01-2002 op school 44XX. 

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

per 01-08-2017. Deze wijziging moet aan DUO worden doorgegeven.  

 

Een leraar geeft tijdelijk een ander vak 

Selma Sandt is per 01-01-2001 in dienst bij schoolbestuur 54321. Het schoolbestuur heeft haar 

benoemd per 05-01-2001 als leraar Engels met grondslag Geschiktheidsverklaring en PDG (502) 

bij school 55VV. Haar collega die rekenen geeft wordt ziek. De verwachting is dat dit langer dan 

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

rekenen. De school benoemt haar daarom per 01-09-2017 tijdelijk met als grondslag Overige 

(504). Deze nieuwe benoeming moet worden doorgegeven, omdat de invalperiode langer dan een 

maand duurt. Omdat Selma slechts tijdelijk bevoegd is voor het geven van rekenen, wordt het 

onderwijsterrein ook meegegeven. In het mbo zijn maar 2 onderwijsterreinen: Middelbaar 

beroepsonderwijs en Educatie (volwassenonderwijs). Dit betekent dat als een leraar rekenen geeft 

het onderwijsterrein MBO moet worden doorgegeven.   

 

Stopt de invalperiode van Selma per 01-12-2017? Dan moet deze wijziging weer worden 

doorgegeven met de einddatum:  
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