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FAQ 

 
BRON & Tellingen 

Hoe om te gaan met tellijsten en controle lijsten BO en SBO-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 BO 

en SBO 

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 BO 

en SBO 

Controlelijst 

De Controlelijst geeft informatie over de leerlinggewichten, 

NNCA-gegevens en de BRON-status per leerling. Deze 

controlelijst kan op elke willekeurige peildatum worden 

afgedrukt.  

Management – 

Leerlingenlijst 

op peildatum 

De Leerlingenlijst op peildatum 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 en leerlinggewicht..  

 

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. 

 

 

Afdrukken overzichten 

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

beschikbaar:  

 

Stap 1 

Ga naar: Overzichten en exporten > 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.  
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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: Leerlingen naar leeftijd, geslacht en gewicht 

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 Groepen overzicht - Leerlingtotalen per groep en Groepen 

overzicht - Groepslijst met adres. (via Overzichten en exporten > Overzichten). 

Leerlingen zonder indeling worden niet getoond op deze overzichten, maar worden 

wél geteld op het Telformulier. 

 Print het overzicht Management – Telformulier BO en SBO Controlelijst (via 

Overzichten en exporten > Overzichten, Telformulier BO en SBO Controlelijst) 

en controleer per vraag of de juiste leerlingen vermeld worden. 

 Print het overzicht Management - Leerlingen op peildatum (via Overzichten en 

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

leerling teveel of te weinig geteld wordt. 

 Op het overzicht Groepen overzicht - Leerlingtotalen 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 

exporten > Overzichten). Bij dit overzicht hanteert u als peildata de periode van 1 

juni van vorige 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. 

 Print het overzicht Leerlingen - Leerlingenlijst (Instelbaar / Invullijst) en controleer of 

de geboortedatum van de leerlingen juist is. Dit kunt u ook controleren door een vrij 

overzicht te maken met de velden Volledige naam en Geboortedatum. 

 Leerlingen onder de 4 jaar worden niet geteld. U kunt deze gegevens controleren 

door het overzicht Leerlingen - Leerlingenlijst (Instelbaar / Invullijst) te printen (via 

Overzichten en exporten > Overzichten) voor de groepen die u wilt controleren. 

Het is belangrijk dat u het veld Geboortedatum ook aanvinkt als af te drukken veld 

op dit overzicht. 

 De NNCA gegevens worden gebaseerd op het veld NNCA bij de inschrijving van de 

leerling. Op de controlelijst wordt per leerling aangegeven wat er bij de NNCA 

gegevens is ingevuld. 
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Als u bij een leerling een Land van herkomst heeft ingevuld, dan dient u voor deze 

leerling ook het veld NNCA op ‘Niet-Nederlandse’ te zetten.  
 

  
 

Bijvoorbeeld: een leerling met Marokko als Land van herkomst heeft in het veld NNCA 

‘Niet-Nederlandse’ staan. 
  


