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FAQ 

 
BRON & Tellingen 

Hoe om te gaan met tellijsten en controle lijsten SO en VSO-ESIS 
Voor de bekostiging zijn de Telformulieren niet meer noodzakelijk, omdat de bekostiging 

plaats vindt op basis van de in BRON aanwezige inschrijvingen. De overzichten kunnen 

nog wel gebruikt worden om de leerlingaantallen voor andere doelgroepen aan te 

leveren of voor interne controle in te zetten, onder andere in het kader van BRON. 

 

Overzichten 

Om een telformulier aan te maken in ESIS zijn de volgende overzichten relevant: 

 

Management – 

Telformulier 

(V)SO 

Het Telformulier is het papieren telformulier van het Ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit telformulier kan op 

elke willekeurige peildatum worden afgedrukt. . 

Management – 

Telformulier 

(V)SO 

Controlelijst  

De Controlelijst geeft informatie over de leerlinggewichten, land 

van herkomst per kind. Deze controlelijst kan op elke 

willekeurige peildatum worden afgedrukt.  

Management – 

Leerlingenlijst 

Telformulier SO 

De Leerlingenlijst Telformulier SO is de leerlingenlijst die u op 

een op te geven peildatum kunt afdrukken. Op deze lijst staan 

onder andere de volgende gegevens, naam, geboortedatum, 

niet-Nederlandse nationaliteit, NNCA, BSN. 

Deze controlelijst kan op elke willekeurige peildatum worden 

afgedrukt.  

 

Om een correct telformulier aan te maken is het van belang dat u de schoolverlaters 

heeft uitgeschreven, de jaarovergang heeft uitgevoerd (de leerlingen hebben een 

indeling), de nieuwe leerlingen heeft ingeschreven en ingedeeld en bij de niet-

bekostigde leerlingen de bekostiging op ‘Nee’ heeft gezet. Daarnaast is het van belang 

dat u voor elke afdeling van uw school een onderwijssoort heeft aangemaakt via 

Inrichten > Groepen en onderwijssoorten. Meer informatie hierover is te vinden 

via: 

http://www.rovict.nl/downloads/FAQ_Inrichting_Onderwijsstructuur_SO_en_VSO.doc 

 

Afdrukken overzichten 

Bij het afdrukken van bovenstaande overzichten, zijn de volgende 4 stappen 

beschikbaar:  

 

Stap 1 

Ga naar: Overzichten en exporteren > Overzichten en klik op <Zoek>. Alle 

beschikbare overzichten worden hier getoond. 

 

Stap 2 

Selecteer het gewenste overzicht bij het onderdeel Management. U krijgt vervolgens de 

eerstvolgende teldatum en de gegevens van uw school te zien.  

 

U kunt hier indien nodig de teldatum wijzigen. Heeft uw school meerdere vestigingen 

dan kunt u de juiste vestiging selecteren. 

 

Stap 3 

Klik op <Volgende> rechts onderin het scherm. 

Stap 4 

U beëindigt de uitvoer van het telformulier door op het kruisje rechts bovenin het 

scherm te klikken.  

http://www.rovict.nl/downloads/FAQ_Inrichting_Onderwijsstructuur_SO_en_VSO.doc
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Tips bij de controle van het telformulier 

Hier worden de meest voorkomende vragen beschreven die u tegen kunt komen bij het 

samenstellen van een correcte leerlingtelling. 

 

Vraag 1 Aantal geïndiceerde leerlingen 

Het kan voorkomen dat het aantal leerlingen bij deze vraag niet overeenkomt met uw 

eigen idee. In dat geval kunt u de volgende stappen ondernemen: 

 

 Controleer de overzichten met Groepen overzicht - Leerling-totalen per groep en 

Groepen overzicht – Groepslijst met adres (via Overzichten en exporteren > 

Overzichten). 

 Op het overzicht Management – Leerlingenlijst Telformulier SO kunt u controleren of 

alle leerlingen op de teldatum in een groep zijn ingedeeld. Leerlingen die niet in een 

groep zijn ingedeeld op de teldatum worden niet geteld. Bij die leerlingen die niet in 

een groep zijn ingedeeld staat niets achter Groep. Deze leerlingen worden op de 

laatste pagina van het telformulier getoond. 

 Print het overzicht Management – Telformulier (V)SO Controlelijst (via Overzichten 

en exporteren > Overzichten) en controleer per vraag of de juiste leerlingen 

vermeld worden. 

 Print het overzicht Management - Leerlingenlijst Telformulier SO (via Overzichten en 

exporteren > Overzichten) en kijk of u op deze manier kunt achterhalen welke 

leerling teveel of te weinig geteld wordt. 

 Op het overzicht Groepen overzicht - Leerling-totalen per groep kunt u zien of er in 

een groep ook leerlingen zitten waarbij als geslacht ‘onbekend’ is opgeven. Selecteer 

alleen Geslacht, indien bij Geslacht ‘Onbekend’ is geselecteerd wordt dit weergegeven 

door middel van een streepje (-). Deze leerlingen worden niet geteld op het 

telformulier. 

 Print het overzicht Leerlingen - Overzicht op statusmutatie (via Overzichten en 

exporteren > Overzichten). Bij dit overzicht hanteert u als peildata de periode van 

1 juni van vorig schooljaar tot en met 31 december van dit schooljaar. U ziet dan alle 

mutaties die in deze periode zijn uitgevoerd, u kunt controleren of dit allemaal correct 

is. 

 Wanneer uw school toestemming heeft om leerlingen verbreed toegelaten onderwijs 

te geven, dan moeten deze in een aparte onderwijssoort geplaatst worden. Deze 

onderwijssoort maakt u in ESIS aan via Inrichten > Groepen en 

onderwijssoorten. De korte naam van de onderwijssoort wordt vooraf gegaan door 

VT. Meer informatie hierover is te vinden via onderstaande link:  

http://www.rovict.nl/downloads/FAQ_Inrichting_Onderwijsstructuur_SO_en_VSO.doc  

 Leerlingen uit een residentiële instelling worden geteld bij vraag 1c. Deze leerlingen 

moeten in een aparte onderwijssoort (RP) geplaatst worden. Meer informatie hierover 

is te vinden via onderstaande link: 

http://www.rovict.nl/downloads/FAQ_Inrichting_Onderwijsstructuur_SO_en_VSO.doc  

 
Vraag 2: Aantal leerlingen ambulant begeleid 

Bij deze vraag wordt het aantal leerlingen vermeld dat door uw school ambulant 

begeleid wordt. Dit betreft alleen scholen die onder de WEC vallen. Voor SBO scholen is 

deze vraag niet relevant. 

 

Er zijn 2 categorieën van ambulant begeleide leerlingen.  
 

Categorie 1: Rugzak ambulante leerlingen (RAB leerlingen) 

Voor een correcte telling van een ambulante leerling, moeten 2 zaken op orde zijn: 

1. Bij de indeling van de leerling is een onderwijssoort opgegeven die bedoeld is voor 

http://www.rovict.nl/downloads/FAQ_Inrichting_Onderwijsstructuur_SO_en_VSO.doc
http://www.rovict.nl/downloads/FAQ_Inrichting_Onderwijsstructuur_SO_en_VSO.doc
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ambulante begeleiding. 

2. Bij de inschrijving van de leerling is aangegeven dat deze leerling ambulant begeleid 

wordt. De gegevens voor ambulante begeleiding zijn te vinden via Leerlingen > 

Leerlingenadministratie > Leerling - Inschrijving, Extra 
 

  
 

Via onderstaande link is meer informatie te vinden over de manier waarop u de 

ambulante begeleiding aan leerlingen correct registreert: 

http://www.rovict.nl/downloads/FAQ_Registratie_ambulante_begeleiding_SO_en_VSO.d

oc 

 

 
Een leerling die ambulant begeleid wordt door uw school, heeft altijd een LGF 

indicatie. In het kader van de uitwisseling met BRON is het van belang dat u bij een 

leerling die ambulante begeleiding ontvangt, altijd registreert dat deze een LGF 

indicatie heeft. De gegevens over de LGF indicatie van een leerling vindt u via 

Leerlingen > Leerlingenadministratie - Leerling, Zorg. 

 

Categorie 2: Teruggeplaatste ambulant begeleide leerlingen (TAB leerlingen) 

Deze categorie betreft leerlingen die ingeschreven zijn geweest bij uw school, maar nu 

zijn uitgeschreven en zijn teruggeplaatst naar het reguliere onderwijs. Voor deze 

leerlingen geeft u bij de uitschrijfgegevens op dat zij ‘Teruggeplaatst’ zijn.  

Leerlingen kunnen uitgeschreven worden via Leerlingen > Leerlingenadministratie - 

Leerling, Uitschrijven. 

 

Vraag 3: Leerlingen met een niet-Nederlandse of culturele achtergrond.  

 

Vraag 3a: Aantal leerlingen met een niet-Nederlandse nationaliteit  

Bij deze vraag worden de leerlingen geteld die met een niet-Nederlandse nationaliteit 

onderwijs ontvangen op Nederlandse scholen.  

 

Het veld Nationaliteit staat op de pagina extra van de leerling (Leerlingen > 

Leerlingenadministratie - Leerling, Extra) 
 

Heeft een leerling meer dan één nationaliteit dan wordt de Nederlandse nationaliteit 

geteld. 

 

Als een nationaliteit niet kan worden vastgesteld, kiest u ‘Onbekend’ uit de keuzelijst. 

Als de leerling geen nationaliteit heeft, kiest u ‘Staatloos ’uit de keuzelijst. 

 

Vraag 3b: Aantal leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond:  

Bij deze vraag worden de leerlingen geteld die voldoen aan de criteria van één van de 

CUMI categorieën. U vindt het veld CUMI categorie van een leerling bij Leerlingen > 

Leerlingenadministratie - Leerling - Inschrijving, Bekostiging. 
 

http://www.rovict.nl/downloads/FAQ_Registratie_ambulante_begeleiding_SO_en_VSO.doc
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