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Wettelijk kader 
Vanaf 1 augustus 2015 is het verplicht leerlingen met een verplicht OPP te melden in BRON. Deze 

dubbele verplichting is er voor leerlingen vanaf BBL en hoger (Praktijk onderwijs dus niet) die vanuit 

een samenwerkingsverband financiële ondersteuning krijgen. 

Ook is een (tijdelijke) OPDC-plaatsing verplicht om in BRON te melden. 

Nieuwe functionaliteit 
Hiervoor is bij het aanmaken van een reguliere inschrijvingsbatch (Onderwijs> BRON> Batch 

toevoegen) functionaliteit toegevoegd. 

Als eerste wordt altijd het scherm met de wachtrij van de Inschrijvingsmutaties aangeboden. Met de 

knop <Volgende> wordt eerst, indien van toepassing, het nieuwe scherm ‘OPP-mutaties 

selecteren’ en daarna met de knop <Volgende> het nieuwe scherm ‘OPDC-mutaties selecteren’ 

aangeboden. De laatste twee schermen worden dus overgeslagen als er geen mutaties klaar staan. 

Om een OPP of OPDC melding te kunnen maken moet de leerling al bekend zijn in BRON of met 

dezelfde batch toegevoegd worden in BRON. Het dus niet mogelijk van een nieuwe leerling alleen 

een OPP of OPDC melding te maken. 

In beide gevallen gaat het om de begindatum (verplicht) en eventuele einddatum of aanpassing 

daarvan. Daarnaast is het bij een OPDC-plaatsing verplicht het BRIN van de OPDC-instantie te 

melden. Hiervoor is de BRIN-tabel uitgebreid met de nieuwe OPDC-BRINs 

OPP, maken en melden in BRON. 
Een OPP wordt klaargezet via Beheer> Begeleiding> Ontwikkelingsperspectief templates, zie hiervoor 

het document ‘Toelichting OPP’ op onze servicesite. Daarna kan het ingevuld worden bij een leerling 

in het zorgvierkant: Leerlingen> [leerling]> Begeleiding> Zorgvierkant> Ontwikkelingsperspectieven 

(kwadrant Begeleiding en ontwikkeling). 

Hierbij geldt de ristrictie dat OPP’s niet mogen overlappen. 

Als een OPP is opgeslagen wordt er direct een BRON-OPP-melding aangemaakt en in de wachtrij 

geplaatst. 

Deze wordt zichtbaar: 
- op het individuele BRONscherm van de leerling, Leerlingen> [leerling]> Onderwijs> BRON. 

- in een nieuw tabblad bij het aanmaken van een Inschrijvingsbatch, Onderwijs> BRON> Batch 

toevoegen> Volgende. 

Het aanpassen van de begindatum van een OPP zal tot twee BRONmutaties leiden: een Verwijdering 

van het oude OPP en een Toevoeging van de nieuwe OPP. 

Het afsluiten met een einddatum van een OPP zal leiden tot een Aanpassing in BRON. 

Als om welke reden dan ook een Verwijdering en een Toevoeging op dezelfde datum aangemaakt 
worden, dan mogen die niet in dezelfde batch naar BRON verstuurd worden. Verstuur eerst de 
Verwijdering en in een volgende batch de Toevoeging. 
Als de datums verschillende zijn kunnen ze wel in één batch naar BRON worden verstuurd. 
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Bestaande OPP’s en release 5.10 (juli 2015) 
Bij het beschikbaar komen van versie 5.10 krijgen de bestaande OPP’s géén BRONmelding. Analyse 

van de OPP’s die nu bij leerlingen staan doet ons vermoeden dat het merendeel géén OPP’s zijn in de 

zin van financieringsverantwoording naar een samenwerkingsverband en dus niet uitgewisseld 

mogen worden met BRON. 

Hierdoor hebben we besloten bij de klaarstaande OPP’s geen automatische BRONmelding toe te 

voegen, omdat dit kan leiden tot een grote hoeveelheid onterechte BRONmeldingen. 

Om de BRONmelding bij uit te wisselen OPP’s te krijgen is het voldoende om het OPP te openen en 

weer op te slaan. 

Omdat een BRONmelding ook ontstaat als een niet uit te wisselen OPP wordt bewerkt, en dus 

opgeslagen, adviseren we u deze OPP’s onder te brengen bij de flexibele LVS pagina’s en het OPP bij 

de leerlingen te verwijderen. 

OPDC, maken en melden in BRON. 
Als een leerling tijdelijk bij een OPDC-instantie  verblijft kan dit ingevoerd worden in SOMtoday in het 
Zorgvierkant onder Indicaties, Leerlingen> [leerling]> Begeleiding> Zorgvierkant> Indicaties. 
 
Hier is de knop <OPDC> toegevoegd. In het scherm OPDC worden alle OPDC-meldingen getoond en is 
het mogelijk een nieuwe OPDC-plaatsing toe te voegen. 
De restricties die voor een OPDC-melding gelden staan hier in het scherm: 
• OPDC kan niet overlappen met andere OPDC. 
• Begindatum OPDC moet voor einddatum OPDC liggen. 
• OPDC moet binnen registratie leerling vallen. 

Als een OPDC is opgeslagen wordt er direct een BRON-OPDC-melding aangemaakt en in de wachtrij 

geplaatst. 

Deze wordt zichtbaar: 
- op het individuele BRONscherm van de leerling, Leerlingen> [leerling]> Onderwijs> BRON. 

- in een nieuw tabblad bij het aanmaken van een Inschrijvingsbatch, Onderwijs> BRON> Batch 

toevoegen> Volgende> (Volgende). 

Het aanpassen van de begindatum van een OPDC-plaatsing zal tot twee BRONmutaties leiden: een 

Verwijdering van de oude OPDC-plaatsing en een Toevoeging van de nieuwe OPDC-plaatsing. 

Het afsluiten met een einddatum van een OPDC-plaatsing zal leiden tot een Aanpassing in BRON. 

Als om welke reden dan ook een Verwijdering en een Toevoeging op dezelfde datum aangemaakt 
worden, dan mogen die niet in dezelfde batch naar BRON verstuurd worden. Verstuur eerst de 
Verwijdering en in een volgende batch de Toevoeging. 
Als de datums verschillende zijn kunnen ze wel in één batch naar BRON worden verstuurd. 

 

 

 




