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Inleiding 
In deze procedure wordt beschreven hoe de bron-uitwisseling van “inschrijvingen”, 

“examenresultaten” en “foto’s” kan plaatsvinden. Via Onderwijs>BRON is er toegang tot 

alle beschikbare functionaliteit voor de gegevensuitwisseling met BRON 

(BasisRegisterONderwijs). 

Autorisatie 
De autorisatie van de BRON-functionaliteit wordt door een zestal regels bepaald: 

  

In dit voorbeeld wordt de broncommunicatie per vestiging uitgedeeld aan medewerkers. 

Deze medewerkers hebben dan rechten voor de communicatie betreffende de leerlingen 

van de vestiging op de aan de vestiging gekoppelde vestigingsvolgnummers. De 

aanlevermethode (centraal/decentraal) en de bronstatus (volledigheidsverklaring / 

mutatiestop / accountantsverklaring afgegeven) worden bij voorkeur centraal aan één of 

twee personen toegekend vanwege de verregaande consequenties. 

Aanlevermethode 
Nadat er gekozen is voor Onderwijs>BRON wordt er een overzichtsscherm weergegeven 

met Overzichten, Handelingen en Statussen, gerelateerd aan het bovenin te kiezen 

schooljaar. De mogelijkheden zijn op deze manier geordend en worden verder 

beschreven in het volgende hoofdstuk. 

 

Linksonder wordt de knop Aanlevermethode getoond, hiermee is een keuze te maken 

tussen Centrale of Decentrale aanlevering van batches bij BRON. Bij de start met de 

applicatie dient deze eenmalig ingesteld te worden op Centraal, indien de school 

Centraal aanlevert. Als de school gebruikt maakt van Decentrale aanlevering, dan dient 

men via deze knop de instelling Decentraal te kiezen. Vervolgens kunnen de 
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aanleverpunten, veelal de voorkomende CFI-vestigingsvolgnummers, toegevoegd 

worden en aan een bestaande vestiging binnen Somtoday gekoppeld worden. Let wel: 

de hier gedefinieerde aanleverpunten dienen ook overeen te komen met wat er op het 

deelnameformulier is gecommuniceerd aan BRON. Bij gebruik van decentrale 

aanlevering worden de bestanden voorzien van een extensie Vxx (de V is van de 

onderwijssector VO en de xx staat voor het aanleverpuntnummer). 

 

Indeling en werking BRON scherm 

BRON status in schooljaar 
In het bovenste schermdeel onder het kopje BRON worden de administratieve 

schooljaren getoond met bijbehorende status. De historie van de status van een gekozen 

schooljaar wordt getoond via de knop <Historie BRON status>. 

 

Aan de hand van de status, welke een fase in het uitwisselproces van dat jaar weergeeft, 

kan de applicatie een aantal zaken bepalen met betrekking tot de aan te maken 

meldingen. Het belangrijkste is dat er vastgesteld kan worden onder wiens 

verantwoordelijkheid de melding plaatst moet vinden, de Instelling of de Accountant. 

De volgende statussen (in chronologische volgorde) kunnen worden onderkend: 

• Invoeren gegevens; dit betreft doorgaans het actuele schooljaar xxxx/yyyy, 

waarbij er nog geen volledigheidsverklaring is afgegeven en de school bezig is om 

alles juist aan te leveren voor de gewenste 15e oktober. Nadat de school de 

gegevens voor de 15e oktober zoveel als mogelijk is aangeleverd heeft, kan men 

met behulp van de knop rechtsonder in het scherm <Wijzigen BRON status 

xxxx/yyyy> waarbij de eerstvolgende status (Volledigheidsverklaring afgeven) 

wordt aangeboden. Na het bevestigen van de vraag “Status wijzigen” met [Ja] 

wordt de status gewijzigd zodat een signaal aan BRON afgegeven wordt in de 



 

5 januari 2018   
5 

eerstvolgende batch dat men (nagenoeg) volledig is. Deze afgifte is niet bindend, 

de school geeft hiermee alleen toestemming dat er gegevens uit BRON 

doorgestuurd mogen worden middels een “foto” aan Cfi. 

• Volledigheidsverklaring geregistreerd; Gedurende deze status kan de school op 

eigen verantwoordelijkheid (Instelling) blijven leveren. Bij aanvang van de 

accountantscontrole wordt er een stop ingesteld op de meldingen die tot dat 

moment onder verantwoordelijkheid van de Instelling vallen. Zodra deze is 

ingesteld bij BRON zal in Somtoday met de knop rechtsonder <Wijzigen BRON 

status xxxx/yyyy> de stop ook ingesteld moeten worden. 

• Mutatiestop ingesteld; Vanaf dat moment wordt er een foto geleverd aan de 

school, wat als startpunt geldt voor de accountant. Iedere mutatie die nog 

noodzakelijk is in relatie tot de betreffende peildatum zal onder 

verantwoordelijkheid van de accountant plaats moeten vinden. Als de stop in de 

applicatie is ingesteld, zullen de mutaties voor dat schooljaar automatisch 

gescheiden worden over twee wachtrijen, reguliere meldingen en 

accountantsmeldingen. Alles wat de situatie van 1 oktober niet beïnvloedt, mag 

als reguliere melding geleverd worden aan BRON. 

Als de accountantscontrole is afgerond en er een schriftelijke verklaring voor 

ontvangen is, kan rechtsonder via de knop <Wijzigen BRON status xxxx/yyyy> de 

status worden aangepast naar de laatste status. Hiermee wordt het betreffende 

jaar als afgerond beschouwd. 

• Accountantsverklaring geregistreerd; Bij deze status zijn er geen 

accountantsmutaties meer te leveren, ofwel meldingen waarmee de situatie van 

1-10 beïnvloed zou worden. Reguliere meldingen, zoals bijv. een uitschrijving aan 

het eind van het schooljaar zijn nog wel toegestaan. 

• Historisch; Nadat de accountantsverklaring geregistreerd is, zal de status op 

historisch gezet worden als op de eerstvolgende peildatum een 

accountantsverklaring wordt geregistreerd.  
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Als je de status wilt wijzigen krijg je de volgende toelichting:  

 

  

 

 

 

 

 

 

Indien gekozen wordt voor <Ja> dan volgt nog de extra controle: 

  

 

 

Eventuele “zwevende” leerlingen worden getoond zodat beoordeeld kan worden of het 

omzetten van de status consequenties heeft. 

De volgende leerlingen komen in de lijst “zwevende”leerlingen: 

• Leerlingen die nooit een retourmelding hebben ontvangen van BRON. 

• Leerlingen die nooit een goedgekeurde retourmelding hebben ontvangen van 

BRON. 

• Leerlingen die niet een goedgekeurde Uitschrijving of Verwijdering hebben. 

• Leerlingen die niet een goedgekeurde Toevoeging of Aanpassing voor het gekozen 

schooljaar. 
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BRON-verwerking schooljaar 
Onder het schermdeel met de schooljaren wordt een indeling getoond met de kop 

BRON-verwerking schooljaar xxxx/yyyy. De status van de bron-verwerking van het 

schooljaar wat bovenin is aangeklikt, wordt getoond. 

 

Status 
Per BRINnummer of aanleverpunt wordt een regel getoond met het recentste 

aangeleverde batchnummer en het meest recente batchnummer van de terugkoppeling. 

Verder wordt informatie weergegeven over het volgende: 

• Reguliere meldingen / accountantsmeldingen in de wachtrij; hier wordt het aantal 

meldingen getoond wat klaarstaat om onder verantwoordelijkheid van de 

instelling of accountant gemeld te worden. 

• Meldingen in behandeling bij BRON; hier wordt het aantal meldingen getoond 

waarop nog geen terugkoppeling is ontvangen of ingelezen. 

• Ongeaccordeerde signalen; toont het aantal meldingen waarop een 

terugkoppeling is ontvangen en ingelezen met een signaal én waarvan het signaal 

nog niet door de school is geaccordeerd als afgehandeld. 

 

 

 

 

 

 

Meldingen worden door de applicatie klaargezet op het moment dat een relevant 

gegeven voor BRON bij de leerling wijzigt. Op deze gegevens zitten zogenaamde triggers, 

als deze afgaan, wordt er direct een BRON-melding klaargezet in de wachtrij. De 

aantallen van de verzameling ziet men hier. 
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In het deel Overzichten zit een keuze Signalen, hieronder kunnen ontvangen signalen 

verwerkt en geaccordeerd worden. Afhankelijk van deze verwerking zal het aantal 

Ongeaccordeerde signalen afnemen die bij Status worden getoond. 

 

Overzichten 
• 

 

 

 

 Batches; hieronder wordt een overzicht gegeven van alle inschrijvings-

aanleverbatches. Op dit niveau zijn een drietal acties mogelijk. Als er nog geen 

terugkoppeling is geweest en de batch is ook niet aangeleverd bij BRON, dan is de 

batch te verwijderen.  

Daarnaast kan er gekozen worden om het bestand (de batch) te downloaden, 

deze optie geeft de gelegenheid om het bestand via een editor te bekijken.  

Tot slot kan, door op de regel te klikken, ingezoomd worden op de meldingen in 

de batch. Dit geeft een overzicht van de leerlingen die gemeld zijn in deze batch. 

Onder deze laatste optie kan nog een niveau dieper gekeken worden door op een 

specifieke leerlingregel te klikken, waarmee alle details getoond worden die door 

de school in de aanleverbatch geplaatst zijn en door BRON in de terugkoppeling, 

inclusief signalen. 

Ook kan er op dit niveau geklikt worden op het oranje gekleurde leerlingnummer, 

hiermee wordt een overzicht van alle meldingen van deze specifieke leerling 

verkregen. 

• Meldingen; met behulp van de filterbalk kan hier een overzicht verkregen worden 

van alle meldingen die ooit aangemaakt zijn. Het verkregen overzicht kan op 

verschillende kolommen gesorteerd worden, ook een export naar een CSV-

bestand is mogelijk. Vanuit het verkregen overzicht kan op iedere regel geklikt 

worden om de details van de melding te bekijken. Vanaf dit detailscherm is het 

mogelijk om een verwijdermutatie te triggeren. 
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• Terugkoppelingen; hieronder wordt een overzicht gegeven van alle terugkoppel 

batches, per batch wordt onder meer aangegeven op welke aanleverbatches er 

terugkoppeling plaatsvindt. Na het aanklikken van een regel worden de 

statistieken van de betreffende batch getoond, waar vervolgens weer op ieder 

detail ingezoomd kan worden waardoor men in het meldingen- of 

signalenscherm terecht komt. 

• Signalen; met behulp van de filterbalk kan hier een overzicht verkregen worden 

van de gewenste signalen. In principe is dit om de signalen in te zien, echter met 

de knop <Signalen afhandelen> stap je door naar het scherm wat ook onder 

Handelingen wordt aangeboden. (zie verderop in deze handleiding) 

• Lopende taken en beschikbare bestanden; via deze link kom je in een scherm, 

vergelijkbaar met wat er in Somtoday getoond wordt bij het genereren van een 

rapportage. De lopende taken zijn zichtbaar en de aangemaakte batches en 

logbestanden van vandaag. 

• Fotobestanden; onder deze keuze wordt allereerst een overzicht verkregen van 

de ingelezen fotobestanden, afkomstig uit BRON. Daarnaast kunnen via de knop 

<Fotobestand inlezen> nieuwe fotobestanden ingelezen worden. Na aanklikken 

van deze knop wordt er gevraagd het betreffende bestand via <Bladeren> op te 

zoeken en een peildatum op te geven. Als vervolgens gekozen wordt voor 

<Bestand inlezen> wordt er gecontroleerd of de opgegeven peildatum voorkomt 

in het bestand. 

Per ingelezen fotobestand zijn er vanuit het overzicht twee acties mogelijk: 

1. Verwijderen via het verwijderknopje op de desbetreffende regel, hiermee 

wordt de uit de foto ingelezen data weer verwijderd uit Somtoday 

2. Na het aanklikken van de bestandsnaam wordt er een overzichtscherm 

verkregen met daarop gecategoriseerd alle verschillen. Er is een filterbalk 

aanwezig waarmee op PGNummer, Leerlingnummer of Categorie 

gefilterd kan worden. Naast een verschilcategorie worden er twee 

kolommen getoond waarin de verschillende waarden getoond worden 

volgens BRON en Lis (LeerlingInformatieSysteem). Achteraan op de regel 

zijn de volgende actieknoppen, afhankelijk van het verschil, beschikbaar: 

<Fotorecord bekijken> laat alle inhoudelijke details uit de foto zien. 

<Leerling bekijken> hiermee wordt een sprong gemaakt naar de 

leerlingkaart, met alle mogelijkheden aldaar. 
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<Meldingen bekijken> geeft een overzicht van alle bronmeldingen van 

deze leerling. Iedere getoonde melding is aan te klikken om de details in 

te zien en daar eventueel een extra melding te forceren. 

<Melding aanmaken> hiermee kan een melding geforceerd worden 

richting BRON. 

Links onderin zijn twee exportmogelijkheden via de knoppen <PDF> en 

<CSV>. 

 

Handelingen 

 

 

 
• Batch aanmaken; Na het aanklikken wordt een overzicht verkregen met alle 

meldingen uit de wachtrij. Met behulp van de selectieknoppen links onderin zijn 

er selectievinkjes te plaatsen. Door op een leerlingregel te klikken zijn de details 

van de melding in te zien. Door op het in oranje weergegeven leerlingnummer te 

klikken wordt een overzicht verkregen van de bronhistorie van de leerling. 

Nadat de juiste leerlingen aangevinkt zijn, wordt er gekozen voor <volgende> om 

de batchgegevens te kunnen bevestigen door op <voltooien> te klikken. 

• Accountantsbatch aanmaken; Deze link wordt zichtbaar als de status van het 

meldingsjaar gelijk is aan “Mutatiestop ingesteld”. In deze batch worden de 

meldingen verzameld die onder verantwoordelijkheid van de accountant gemeld 

moeten worden. Verder is de werking gelijk aan “Batch aanmaken”. 

• Examenbatch aanmaken; door opgave van Vestiging, BRIN, Schooljaar, Lichting, 

Tijdvak, Mutatiesoort (toevoegen of verwijderen) en Peildatum (leerling 

ingeschreven op) is een selectie te maken van leerlingen die in de examenbatch 

opgenomen moeten worden. Verder is de handeling nagenoeg gelijk aan het 

aanmaken van een reguliere batch. 
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• Terugkoppeling inlezen; hiermee kunnen ontvangen terugkoppelbestanden van 

BRON ingelezen worden, om de meldingen die in behandeling waren bij BRON af 

te kunnen handelen. Na het aanklikken wordt een batchnummer aangeboden 

wat niet kan worden aangepast. Hiermee wil de applicatie voorkomen dat er 

terugmeldingen overgeslagen of in verkeerde volgorde ingelezen worden. 

Daarnaast wordt er gevraagd om naar het betreffende terugkoppelbestand te 

<Bladeren>. Met <Inlezen> worden de terugmeldingen daadwerkelijk verwerkt in 

de database. 

• Signalen afhandelen; met behulp van de filterbalk kan hier een overzicht 

verkregen worden van de gewenste signalen. Na opening van het scherm is 

standaard het filter <voor Akkoord ja of nee> gevuld met Nee. Hierdoor wordt 

direct een beeld verkregen van de nog af te handelen signalen. Voor een juiste 

bronverwerking is het dus handig om dit scherm steeds “leeg te werken”. Per 

leerling/meldingsregel kan er een vinkje gezet worden voor akkoord. Om 

massaler vinkjes te plaatsen zijn links onderin de bekende selectieknoppen 

beschikbaar. De knop <Alle wijzigingen herstellen> maakt de wijzigingen die je net 

gemaakt heeft m.b.t. de vinkjes weer ongedaan. 

 

Genereren van een melding 

De volgende meldingen worden automatisch gegenereerd: 

1. Toevoeging; zodra de eerste plaatsing van een leerling binnen een blok/registratie 

de status definitief krijgt. 

2. Aanpassing; zodra een tweede of volgende plaatsing een status definitief krijgt. 

3. Uitschrijving; zodra een leerling uitgeschreven wordt. Hiermee wordt het 

blok/registratie in BRON beëindigd. 

In bovengenoemde situaties worden er zogenaamde triggers geplaatst, dit kan vanuit 

een individueel leerlingscherm als ook vanuit Onderwijs>Collectief muteren>Plaatsingen 

bevestigen en Onderwijs>Collectief muteren>Uitschrijven. 

De triggers die gezet worden, komen tot uiting in de wachtrij op het hoofd BRON-

scherm. 
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Naast de automatisch gegenereerde meldingen zijn er mogelijkheden om handmatig 

meldingen te forceren. Deze worden verderop beschreven onder “Bronoverzicht per 

leerling” en “Overige opties per leerling”. 

BRON overzicht per leerling 

Leerlingen>[Leerling]>Onderwijs>BRON toont een overzicht van de meldingen die 

gedaan zijn voor de betreffende leerling. Op iedere melding is te klikken om de details in 

te zien. Als de melding een toevoeging of aanpassing betreft, is er een verwijdermutatie 

op te genereren door te kiezen voor de knop <Verwijdering triggeren>. 

Indien noodzakelijk kan er een nieuwe “geforceerde” melding gemaakt worden via de 

knop <Nieuwe melding>. Hiervoor worden alle plaatsingen van de leerling aangeboden 

om te selecteren i.c.m. een type mutatie (toevoeging, aanpassing, uitschrijving of 

verwijdering). Na het <Opslaan> wordt de melding in de wachtrij geplaatst. Het is ook 

mogelijk om een melding uit de wachtrij te verwijderen via dit scherm. Door op de 

betreffende regel in te zoomen, zal onderin een knop verschijnen <Verwijder uit 

wachtrij>. Ook vanuit het aanmaken van batches is dit scherm te bereiken door in te 

zoomen op de melding (oranje-leerlingnummer-link). 

Meldingen, die door het systeem getriggerd zijn en die men kwijt wil uit de wachtrij, 

kunnen via deze weg opgeruimd worden. 

Overige opties per leerling 

• Bij Leerlingen>[Leerling]>Onderwijs>Plaatsingen kan iedere plaatsing die de status 

definitief heeft, aangeklikt worden, om vervolgens na <Wijzigen> een knop <BRON-

melding maken> beschikbaar te krijgen. Deze knop is afhankelijk van de 

verwerkingsstatus, die aan het betreffende schooljaar hangt, te gebruiken om een 

melding te forceren naar BRON. 

Boven het schermdeel met de gegevens van de huidige plaatsing wordt eventueel 

informatie gegeven met betrekking tot deze verwerkingsstatus. 

• Bij Leerlingen>[Leerling]>Onderwijs>Registraties kan een beëindigde registratie 

geselecteerd worden. Met de knop <Beëindiging wijzigen> rechtsonder kan de 

beëindiging aangepast worden en kan er indien nodig (opnieuw) een 

uitschrijfmutatie gegenereerd worden met de knop <BRON-uitschrijvingsmelding 

maken>. 

• Bij Leerlingen>[Leerling]>Personalia>Leerling is een knop beschikbaar 

<Identificatiegegevens aanpassen>. Er wordt een duidelijke waarschuwing 

gegeven m.b.t. het gebruik van deze functionaliteit. Hiermee kunnen 

Geboortedatum, Geslacht, BSN en Onderwijsnummer gemuteerd worden. Deze 
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velden zijn op het reguliere personalia scherm gegrijsd en dus niet te muteren. Bij 

aanpassing van deze gegevens kan er gekozen worden om dit ook aan BRON te 

melden of juist niet en het alleen in Somtoday aan te passen. 

Controles 
De meest uitgebreide controle naast het vergelijken van een ingelezen foto met de 

gegevens in de database voor inschrijvingen, is de controle op “zwevende” leerlingen die 

bij <Wijzigen BRON status xxxx/yyyy> worden getoond.  

Het examendashboard Leerlingen>Examens>Dashboard geeft informatie over de 

examenbatches van de verschillende tijdvakken. 

 


