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FAQ 

 
BRON & Tellingen 

Passend Onderwijs en de wijzigingen mbt de bekostiging 
Per 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van kracht. Dit heeft voor u veel gevolgen. Een van de 
gevolgen is dat de registratie en aanlevering van gegevens voor BRON verandert.  
 
Wijzigingen voor basisscholen 
Na 1 augustus 2014 kunnen er geen rugzakjes (LGF) meer worden ingevoerd in ESIS en dus ook 
niet worden uitgewisseld met BRON. Ook  de gegevens voor ambulante begeleiding (AB) zijn na 
deze datum niet meer van toepassing. Deze kunnen dus ook niet meer worden ingevoerd in ESIS. 
U kunt nog wel LGF en AB invoeren die gestart is vóór 1 augustus 2014. Deze oude gegevens moet 
u niet verwijderen. Deze zijn ook na 1 augustus nog van belang voor de juiste bekostiging van 
gegevens over het schooljaar 2013-2014. 
 
Wijzigingen voor speciaal basisonderwijs 
Voor deze scholen geldt hetzelfde als voor het basisonderwijs, echter met één aanvulling. U kunt bij 
elke leerling een Toelaatbaarheidsverklaring invullen en van deze gegevens een overzicht maken. 
Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden in de module Vrije overzichten. De gegevens voor het 
invullen van een Toelaatbaarheidsverklaring ontvangt u van het Samenwerkingsverband. De 
Toelaatbaarheidsverklaringen kunt u in ESIS registreren, maar deze worden niet uitgewisseld met 
BRON conform de landelijke afspraken. 
 
Wijzigingen voor scholen voor speciaal onderwijs 
Voor deze scholen geldt hetzelfde als voor het speciaal basisonderwijs, met één wijziging: de 
Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) worden wel met BRON uitgewisseld. 
De TLV’s kunnen pas vanaf 1 augustus 2014 bij de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs 
worden aangevraagd.  

Daarom is het van belang dat u leerlingen die per 1 augustus 2014 willen starten een geldige CvI- 
indicatie moeten hebben. Deze leerlingen dient u in te schrijven op de laatste schooldag voor de 
zomervakantie en dus niet per 1 augustus 2014.  

o Voor regio Noord is dit 4 juli 2014  

o Voor regio Midden is dit 18 juli 2014  

o Voor regio Zuid is dit 11 juli 2014.  

De melding Dubbele inschrijving die hierdoor ontstaat kunt u negeren. Op het GTB- overzicht 
ontvangt u geen signaal. Deze melding wordt in het nieuwe schooljaar niet meer gegeven. Deze 
melding krijgt u dus maximaal een aantal weken terug.  
Als een leerling overgaat van SO naar VSO binnen hetzelfde brinnumer is het van belang dat u 
deze leerling uitschrijft op 1 dag voor de laatste schooldag.  

o Voor regio Noord is dit 3 juli 2014  

o Voor regio Midden is dit 17 juli 2014  

o Voor regio Zuid is dit 10 juli 2014.  

 
Wijzigingen voor scholen voor het voorgezet speciaal onderwijs 
Voor deze scholen geldt hetzelfde als voor het speciaal onderwijs, met één aanvulling: bij elke 
leerling dient u een Uitstroomprofiel op te geven. Deze Uitstroomprofielen worden ook naar BRON 
verstuurd. U kunt van deze gegevens een overzicht maken en deze gegevens ook gebruiken in de 
module Vrije Overzichten. 
Op de website van BRON kunt u het Handboek Passend Onderwijs downloaden. Hier vindt u meer 
detailinformatie over de hier beschreven wijzigingen. 
 
Voor (V)SO: Beëindiging van de ambulante begeleiding per 31-07-2014 
Voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs geldt dat de ambulante begeleiding per 1 augustus 
2014 beëindigd wordt. Dit betekent dat de ambulant begeleide leerlingen per 31-07-2014 moeten 
worden uitgeschreven. 
 
Wilt u meer lezen over de invoering van Passend Onderwijs, raadpleegt u dan de site van Passend 
Onderwijs.  
 

  

http://www.duo.nl/zakelijk/PO/BRON/werken_met_bron/ondersteuning_en_downloads.asp
http://www.passendonderwijs.nl/
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