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FAQ 

 
BRON & Tellingen 

Welk leerlingaantal is juist? óf Hoe controleer ik de 1 oktober telling? 
U kunt de leerlingaantallen op meerdere plaatsen controleren, via: 

 

1. Controleer in Mijn BRON op het GTB/AB overzicht het aantal bekostigde leerlingen. 

Let op de datum bijgewerkt tot. 

 

2. Het BRON - GTB Controleoverzicht in ESIS 

Via Overzichten en Exporten > Overzichten, BRON – GTB Controleoverzicht BO of 

WEC.  

Op dit overzicht ziet u het aantal leerlingen in ESIS én het aantal goedgekeurde en weer 

ontvangen leerlingen vanuit BRON op peildatum. Let er dus op dat de peildatum 

overeenkomt met de datum bijgewerkt tot in het 1e overzicht.  

Vanaf pagina 2 kunt u zien welke leerlingen nog niet door BRON zijn goedgekeurd. 

Bij selectie van leerlingen op peildatum worden die leerlingen getoond: 

- die zijn ingeschreven op een bekostigde schoolsoort. 

- die zijn ingedeeld in een basisgroep met een onderwijssoort van een bekostigde 

schoolsoort. 

- waar bij de inschrijving de Bekostiging op “Ja” staat. 

 

3. Registratieoverzicht 

Op een registratieoverzicht, dat u in ESIS kunt opvragen bij BRON (zie voor meer 

informatie de FAQ “Hoe vraag ik een registratie overzicht op in ESIS?”) staan alle 

leerlingen, die op die datum geregistreerd zijn in BRON met hun gegevens. 

 

4. Leerlingzoeker Via Leerlingen > Leerlingenadministratie, <Uitgebreid zoeken>, 

Status “Ingedeeld”, <Zoek> krijgt u die leerlingen op het scherm die op de 

geselecteerde peildatum in een basisgroep zijn ingedeeld. Deze leerlingen komen 

voor bekostiging in aanmerking mits de bekostiging op “Ja” staat bij de leerling óf 

de leerling is ingedeeld in een bekostigde schoolsoort. 

Leerlingen die zijn ingeschreven op bekostiging “Nee” of ingedeeld in een niet 

bekostigde schoolsoort worden niet met BRON uitgewisseld, omdat zij niet voor 

bekostiging in aanmerking komen. 

Als u wilt weten om hoeveel leerlingen dit gaat, kunt u hiervoor een Vrij overzicht aan 

maken waarbij u het veld Indicatie bekostiging N aangeeft. 

 

Aandachtspunten: 

 Bij vergelijking van de verschillende overzichten moet u rekening houden met de 

opgegeven peildatum, zowel bij het overzicht in ESIS als in Mijn BRON. LET OP: 

BRON werkt met terugwerkende kracht de inschrijvingen/uitschrijvingen bij. ESIS 

doet dit niet. 

Bijvoorbeeld: Leerling met inschrijfdatum 28 september wordt verstuurd naar 

BRON, maar wordt op 3 oktober pas goed gekeurd ontvangen in ESIS. In ESIS 

staat bij deze leerling met peildatum 1 oktober BRON OK (op controle overzicht 

GTB) op status Nee. In MIJN BRON staat bij deze leerling met peildatum 1 

oktober BRON OK op status Ja. 

Op peildatum 3 oktober heeft deze leerling in ESIS op het controle overzicht wel 

status Ja bij BRON OK. 

U hoeft dus niets te doen.  

 Er kunnen leerlingen in de ‘pijplijn’ zitten van en naar BRON, waardoor BRON of 

ESIS de leerling al meetelt in het overzicht terwijl deze leerling op het overzicht 

in Mijn BRON nog ontbreekt. 

 In ESIS kunt u meer kinderen hebben ingeschreven dan er uitgewisseld worden 

met BRON, omdat er kinderen op een niet bekostigde schoolsoort zijn 

ingeschreven of ingedeeld. 
  


