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Deze factsheet gaat over de eisen die worden gesteld aan de uitwisseling van de toelaatbaarheidsverklaringen met BRON.
De informatie is bestemd voor samenwerkingsverbanden binnen het primair en het voortgezet onderwijs, scholen voor
(voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en 4, softwareleveranciers en de sectorraden.

De uitwisseling van de toelaatbaarheidsverklaring

De opmaakeisen aan het beschikkingsnummer

Scholen cluster 3 en 4 hebben vanaf 1-8-2014 een
toelaatbaarheids-verklaring nodig om een leerling te mogen
inschrijven. De toelaatbaarheidsverklaring bevat een aantal
specifieke gegevens die uitgewisseld dienen te worden met
BRON. Gegevens van de toelaatbaarheidsverklaring zoals
het beschikkingsnummer dienen aan bepaalde
opmaakeisen te voldoen. De gegevens worden uitgewisseld
met BRON via een bericht van een leerlingadministratiesysteem. DUO controleert van elk bericht de
berichtopmaak. Voldoet deze niet aan de eisen, dan wordt
het bericht afgekeurd.

Het beschikkingsnummer van de toelaatbaarheidsverklaring
moet uit 17 posities bestaan en moet als volgt zijn
opgebouwd:

Welke gegevens van de toelaatbaarheidsverklaring
heeft een school voor speciaal onderwijs nodig bij
het uitwisselen met BRON?
De toelaatbaarheidsverklaring wordt in BRON geregistreerd
bij de inschrijvingsgegevens van de leerling. In de
toelaatbaarheidsverklaring moeten in ieder geval de
volgende gegevens worden opgenomen, zodat de (v)soscholen deze gegevens kunnen uitwisselen met BRON:








datum ingang toelaatbaarheidsverklaring
Dit betreft de startdatum (dd/mm/jjjj) waarop de
toelaatbaarheidsverklaring geldigheid krijgt.
bekostigingscategorie
Dit betreft het overeengekomen bekostigingsniveau van de ondersteuning. Voor de registratie
van de bekostigingscategorie in BRON kan worden
gekozen uit de waarden laag, midden, hoog. Dit
correspondeert met de bekostigingscategorieën
1, 2, 3 zoals genoemd in het Besluit bekostiging
WEC. Daarbij staat 1 gelijk aan laag, 2 gelijk aan
midden en 3 gelijk aan hoog.
beschikkingsnummer
Dit betreft het unieke nummer van de
toelaatbaarheidsverklaring.
datum einde toelaatbaarheidsverklaring
Dit betreft de laatste datum (31/07/jjjj) waarop de
toelaatbaarheidsverklaring nog geldig is.

Voorbeeld: PO1234-2014-00001
 Positie 1 t/m 6 is het samenwerkingsverbandnummer
Dit betreft het nummer van het samenwerkingsverband dat de toelaatbaarheidsverklaring afgeeft, zoals
gepubliceerd in de Regeling regio-indeling
samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO.
 Positie 7 is een koppelteken
 Positie 8 t/m 11 is het jaartal van afgifte
Dit betreft het jaartal waarin de
toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven.
 Positie 12 is een koppelteken
 Positie 13 t/m 17 is volgnummer met voorloopnullen
Dit betreft een door het samenwerkingsverband te
bepalen volgnummer waardoor in combinatie met het
jaartal van afgifte elk beschikkingsnummer uniek wordt.
Het is aan het samenwerkingsverband zelf om te
bepalen of het volgnummer continu blijft doorlopen, of
dat deze per kalenderjaar opnieuw begint bij 00001.

Eisen aan datum einde toelaatbaarheidsverklaring
Een toelaatbaarheidsverklaring wordt voor minimaal één
schooljaar afgegeven door het samenwerkingsverband. Als
de toelaatbaarheidsverklaring in de loop van een schooljaar
wordt afgegeven, moet deze ook het schooljaar daarna nog
geldig zijn.

Uitzonderingssituaties
Instellingen voor (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 1
en 2 kennen geen toelaatbaarheidsverklaringen. Scholen
voor speciaal basis onderwijs dienen wel over een
toelaatbaarheidsverklaring voor hun leerlingen te
beschikken; zij kunnen deze echter niet uitwisselen met
BRON.

Voorbeeld van een toelaatbaarheidsverklaring

Praktijkvoorbeeld

Een samenwerkingsverband geeft een
toelaatbaarheidsverklaring af die de (v)so-school moet
gebruiken bij de uitwisseling van de inschrijving van de
leerling met BRON. De administratie van de (v)so-school
moet uit de, door het samenwerkingsverband afgegeven,
toelaatbaarheidsverklaring kunnen afleiden welke leerling
het betreft. Hieronder vindt u een voorbeeld van een
ingevuld model van een toelaatbaarheidsverklaring. In het
model zijn de velden aangegeven die noodzakelijk zijn voor
de schooladministratie bij de uitwisseling met BRON.

De bevoegde functionaris ‘P. Pietersma’ van POsamenwerkingsverband ‘Provincie Groningen’ heeft op 14
september 2014 besloten een toelaatbaarheidsverklaring af te
geven voor de leerling Dirk de Jongen, man, geboren op 1 januari
2007 met BSN 123456789. De geldigheid van de
toelaatbaarheidsverklaring gaat onmiddellijk in en loopt totdat
Dirk het primair onderwijs verlaat. (Dat betekent dat hij uiterlijk
aan het eind van het schooljaar waarin hij 14 jaar wordt het
primair onderwijs verlaat). De toegekende bekostigingscategorie is
‘Midden’. Door het samenwerkingsverband zijn inmiddels 132
andere toelaatbaarheidsverklaringen afgegeven voor andere
leerlingen.

Model Toelaatbaarheidsverklaring
Format

Praktijkvoorbeeld

Samenwerkingsverbandnummer

PO2001

*

Achternaam, voorvoegsels

Jongen, De

**

Voornamen (voluit)

Dirk

**

Straat en huisnummer

Stationsplein 1

**

Postcode

9726 AE

**

Woonplaats

Groningen

Afgegeven door

Leerling (conform Gemeentelijke Basisadministratie Personen)

Geslacht

Man / Vrouw

Man

*

Geboortedatum

dd/mm/jjjj

01/01/2007

*

1234.56.789

*

Burgerservicenummer
Aanvragende school
Brinnummer vestiging

xxxxxx

09MS00

Schoolsoort

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs

Bekostigingscategorie

Laag, Midden, Hoog

Midden

*

Datum ingang toelaatbaarheid

dd/mm/jjjj

14/09/2014

*

Datum einde toelaatbaarheid

31/07/jjjj

31/07/2021

*

PO2001-2014-00133

*

Toelaatbaarheid

Geldigheid toelaatbaarheidsverklaring

Beschikkingsnummer toelaatbaarheidsverklaring
Beschikkingsnummer

Xxxxxx-xxxx-xxxxx

Getekend namens samenwerkingsverband
Naam

P. Pietersma

Handtekening
Functie

Beoordelaar toelaatbaarheid

Datum afgifte

14/09/2014

* Verplichte velden voor uitwisseling met BRON
** Verplichte velden voor uitwisseling met BRON als BSN onbekend is

