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1.1 Achtergrond
Het programma Doorontwikkelen BRON richt zich op de vernieuwing van de
onderwijsregisters (met inschrijf-, resultaat-, instellings- en opleidingsgegevens) van
DUO, het bekostigingsproces en de gegevensuitwisseling tussen scholen en DUO en het
bieden van services door DUO ter ondersteuning van deze processen in de keten. De
kaders voor het programma zijn vastgelegd in het Masterplan en het Plan van Aanpak.
In de periode van januari 2020 tot en met medio 2022 wordt in het po gewerkt aan het
project “po inwinnen”. In dit project wordt de uitwisseling van gegevens tussen scholen
en DUO over inschrijvingen en resultaten vernieuwd (BRON wordt ROD). In het project
“po bekostigen” worden de bekostigingssystemen bij DUO aangepast zodat deze in staat
zijn om op basis van berichtenuitwisseling vanuit de registers de scholen een directe
terugkoppeling te geven van de (voorlopige en de definitieve) bekostigingsstatus van de
inschrijvingen.
De ontwikkeling en invoering van het ROD po is een ketenproject, waarin de
verschillende partijen in de keten (scholen, LAS-leveranciers, DUO, po-Raad, Kennisnet
en het ministerie van OCW) in alle fasen van het project met elkaar samenwerken. De
samenwerking tussen de verschillende ketenpartners is een cruciale succesfactor voor
het welslagen van het project. Dit geldt ook voor de implementatie van het ROD in het
po.

1.2 Dit draaiboek
In dit draaiboek is beschreven hoe de komende aansluiting van de scholen op het ROD
po wordt uitgevoerd. Het gaat dan om de planning en activiteiten die de scholen, LASleveranciers en DUO moeten uitvoeren.
Pakket specifieke zaken, zoals wel of niet door kunnen muteren na 6 december of
conversie van data in het pakket, zijn niet opgenomen in dit draaiboek. Hiervoor
verwijzen we naar de LAS-leveranciers. Het project bekostiging zal medio maart naar
productie gaan. In dit draaiboek vindt u alvast wat informatie. Daarnaast zult u nog
aanvullende informatie op een later tijdstip ontvangen.
Dit draaiboek heeft betrekking op de periode 6 december 2021 tot eind februari 2022.
De aansluiting op ROD PO is gereed als alle scholen in het po succesvol gegevens
uitwisselen met het ROD PO.

2. De aansluiting op hoofdlijnen
De aansluiting op het ROD PO bestaat op hoofdlijnen uit de volgende stappen:
Definitieve sluiting van het huidige BRON op 6 december
Aansluiten scholen po: 2 februari tot en met 24 februari 2022
Vanaf het moment van aansluiten start de nieuwe uitwisseling van gegevens
Ontvangen individuele status bekostiging
Ontvangen definitieve status bekostiging
Deze fasen worden hieronder beschreven.

2.1 Sluiting BRON
6 december (tot 18.00) is de laatste dag dat u nog gegevens kunt aanleveren aan
BRON. Zoals al eerder gecommuniceerd is het wenselijk om eind november uw
administratie op orde te hebben, zodat u niet het risico loopt op het laatste moment nog
allerlei meldingen open te hebben staan.
Levert u op 6 december nog aan, en krijgt u een afkeur? Deze afgekeurde mutaties
zult u in het ROD opnieuw moeten aanbieden.
Vanaf 6 december tot het moment dat de po-school is aangesloten, kunnen de scholen
geen gegevens aanleveren aan DUO.
Voor de ESIS gebruiker geldt dat zij de leerling administratie moeten blijven bijhouden
in ESIS. Rovict zorgt ervoor dat deze gegevens bij het aansluiten bij ROD worden
aangeboden. U ziet de resultaten van deze uitwisseling direct in het nieuwe scherm in
ESIS.
De consequenties van de sluiting van BRON, de zogenaamde decemberstop, komen aan
de orde in hoofdstuk 3.

2.2 Conversie
De conversie van ROD wordt uitgevoerd door DUO. DUO zorgt ervoor dat alle gegevens
van BRON worden overgezet naar de het ROD. Daarnaast zorgt DUO er voor dat intern
alle omringende applicaties goed gezet worden, zodat na de conversie alle systemen
goed blijven functioneren. Zodra de conversie is uitgevoerd, wordt gecontroleerd of deze
juist en volledig is en wordt een audit gedaan door een auditor van de Auditdienst Rijk
(ADR). Op basis van de resultaten wordt besloten of het ROD opengesteld kan worden.
In geval van een GO wordt overgegaan op het aansluiten van scholen. Daarnaast wordt
er binnen het LAS nog een conversie op gegevens uitgevoerd om er voor te zorgen dat er
goed aangesloten wordt op de gegevens in het ROD. U hoeft hiervoor niets te doen.

2.3 Aansluiting scholen op ROD
De softwareleveranciers brengen eind 2021 begin 2022 een release uit van het LAS
waarin de voor het ROD po benodigde aanpassingen zijn doorgevoerd. Scholen worden
begin januari niet in een 'big bang' aangesloten op ROD. In overleg met DUO en de
softwareleveranciers is er een gefaseerde/gecontroleerde uitrol planning opgesteld om u
goed te kunnen begeleiden bij deze transitie.
Daarnaast ontvangt u een brief van OC&W waarin staat vermeld dat gedurende deze
periode van het niet kunnen uitwisselen met DUO er niet voldaan hoeft te worden aan de
wettelijke verplichting om gegevens binnen 7 dagen bij te werken in ROD. Dit geldt ook
voor de afnemers GGD/GHOR, gemeentes (verzuim) en CBS.

ESIS
Met deze nieuwe versie van het LAS gaat op 2 februari 2022 een school als eerste
aansluiten op het ROD. Eerst een school om te bevestigen dat in productie alles goed
staat en werkt, daarna worden vanaf 7 februari volgens planning de overige scholen
aangesloten. De scholen ontvangen hierover bericht van de leverancier.

2.4 Nieuwe uitwisseling van gegevens
Zodra een school is aangesloten op het ROD start de nieuwe gegevensuitwisseling op
basis van berichtenverkeer conform het nieuwe Programma van Eisen.

2.5 Initiële terugkoppeling voorlopige bekostigingsstatussen
Het programma Doorontwikkelen BRON vernieuwt de gegevensuitwisseling tussen
scholen en DUO. Voor de bekostiging betekent dit dat DUO direct een terugkoppeling
gaat geven aan scholen via het LAS of een inschrijving wordt bekostigd of niet.
Nadat alle scholen zijn aangesloten op het ROD, worden begin maart de
bekostigingsstatussen van de in ROD aanwezige inschrijvingen initieel vastgesteld en
teruggekoppeld aan de scholen. Let op: u ontvangt bekostigingsberichten dus niet direct
wanneer uw school is aangesloten op het ROD, maar pas begin maart nadat alle scholen
zijn aangesloten. DUO noemt deze levering de IVBG (initiële voorlopige
bekostigingsgrondslagen). Het gaat hierbij om de teldatum 1 februari 2022 die gebruikt
wordt voor de bekostiging in 2023, en om de groei-teldatums van 1 december 2021 tot
en met 1 maart 2022 die gebruikt worden voor groeibekostiging van schooljaar 20212022.

2.6 Vaststelling definitieve bekostigingsstatussen
U hebt vervolgens de tijd tot en met 31 maart 2022 om de inschrijvingsgegevens te
controleren en indien nodig te corrigeren. Dit is een eenmalig aangepaste
aanlevertermijn in verband met het overgangsjaar. Als u een correctie aanlevert aan
ROD, ontvangt u daarover direct een terugmelding van de bekostigingsstatus. Uiterlijk op
31 maart 2022 moeten de inschrijvingsgegevens correct in ROD zijn opgenomen. Daarna
gaat DUO de bekostigingsstatussen voor de hierboven genoemde teldatums definitief
vaststellen.
2.5 en 2.6 samenvattend de gevolgen voor u in ESIS: u heeft nadat u bent aangesloten
in februari vanaf begin maart de statussen bekostiging beschikbaar. Rovict zal u voorzien
van informatie en uitleg over hoe u deze statussen kunt controleren in ESIS. Eventuele
wijzigingen moet u voor 1 april in ESIS hebben verwerkt.

3. Decemberstop BRON
Op 6 december sluit BRON po. Het ministerie OCW zal aangeven in een brief die u nog in
december 2021 ontvangt, dat men in verband met dit traject niet hoeft te voldoen aan
de wettelijke verplichting om gegevens binnen 7 dagen bij te werken in BRON. In
februari 2022 zijn alle scholen weer aangesloten op het ROD. Naar verwachting is er dan
weer een volledig actuele stand in het ROD po. Eén en ander betekent dat allerlei
partijen en systemen (binnen en buiten DUO) die gegevens uit BRON ontvangen, van 6
december tot medio februari geen gegevens uit BRON ontvangen. Afnemers van deze
gegevens, zoals GGD/GHOR, gemeentes (Verzuim) en CBS zijn hierover geïnformeerd.

4. Aansluiten op ROD
4.1 Stappen aansluiten
Vanaf 6 december tot het moment van aansluiten heeft u uw wijzigingen niet kunnen
aanleveren aan BRON po.
Rovict zal u informeren over welke handelingen u moet uitvoeren. Tijdens de
aansluitperiode monitoren medewerkers van Rovict en DUO het berichtenverkeer. De
contactpersonen Doorontwikkelen zullen via de Nieuwsbrief op de hoogte worden van de
voortgang van aansluiten en aandachtspunten.

4.2 Aansluitplanning
U ontvangt van Rovict een bericht wanneer en hoe u kunt starten met het leveren van
mutaties. In het overzichtje hieronder ziet u wanneer Rovict start met aansluiten.
Datum
2 februari
Vanaf 7 februari
24 februari

ESIS
1 school
Scholen volgens planning ESIS aansluiten
Eind van de dag alle scholen aangesloten

