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Inleiding 
In deze handleiding wordt beschreven hoe de bron-uitwisseling voor de 1 oktober-telling 

moet plaatsvinden.   

1 oktober is de peildatum voor de bekostiging van leerlingen voor het huidige schooljaar. 

Mutaties kunnen tot 15 oktober via BRON gemeld worden. Via Onderwijs>BRON heb je 

toegang tot alle beschikbare functionaliteit voor de gegevensuitwisseling met BRON 

(BasisRegisterONderwijs). 

Verdere informatie betreffende communicatie met Bron staat vermeld in de handleiding 

BRON. 

 

Controles voor 1 oktober telling 

Plaatsing 

Voordat er een volledigheidsverklaring naar BRON gestuurd wordt moet er gekeken worden of er 

nog leerlingen zijn die wel een registratie hebben maar nog geen plaatsing. 

Ga naar Onderwijs> Collectief muteren> Plaatsingen voorbereiden. Vul de volgende velden 

Jaarovergang/Op basis van laatste definitieve plaatsing/(afgelopen schooljaar)/Leerjaar = 1> 

Volgende
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Status = Geen voorlopige plaatsing. Nu komen alle leerlingen in beeld van afgelopen schooljaar 

leerjaar 1 die in het huidige schooljaar nog geen plaatsing hebben. 

 

Er zal nog iets met deze leerlingen moeten gebeuren: 

• Beëindigen registratie 

• Alsnog plaatsing in het huidige schooljaar 

Door bovenstaande stappen te doorlopen voor alle op de school aanwezige leerjaren komen alle 

nog ‘zwevende‘ leerlingen in het afgelopen schooljaar in beeld. 

 

Definitieve plaatsing 

Voordat er een volledigheidsverklaring naar BRON gestuurd wordt moet er gekeken worden of 

alle leerlingen wel een definitieve plaatsing hebben. 

Ga naar Onderwijs> Collectief muteren> Plaatsingen bevestigen. Kies hier voor Status = 

Incomplete voorlopige plaatsing, om alle leerlingen in beeld te krijgen waarvan de plaatsing nog 

niet compleet is. 
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Met Status = Complete voorlopige plaatsing, komen alle leerlingen in beeld die nog geen 

definitieve plaatsing hebben. 

 

In beide bovenstaande gevallen is er ook geen BRON-melding aangemaakt. 

Ook met deze leerlingen zal nog iets moeten gebeuren: 

• De plaatsing in het huidige schooljaar is onterecht, de leerlingen moet worden 

uitgeschreven per 31-07. Verwijder hiervoor eerst de laatste plaatsing en beëindig daarna 

de registratie per 31-07 => BRON-melding  afgelopen schooljaar.  

• De plaatsing gegevens van de leerling zijn inmiddels bekend en kunnen worden 

aangevuld, waarna de leerling definitief geplaatst kan worden => BRON-melding.  

• De leerling is ‘vergeten’ en kan definitief geplaatst worden => BRON-melding. 

Rapportage 

Er is een ILT rapportage beschikbaar via het pad Onderwijs -> Management info -> ILT. Hier wordt 

eerst  de selectie voor [Schooljaar], [Vestiging] gemaakt. Vervolgens kunnen ook de opties 

[Peildatum] en [Uitgeschreven] gemaakt worden. Standaard komt de laatste peildatum van 1 

oktober op. Daarna klik je op de knop [volgende]. Het rapport verschijnt op het scherm. Op de 

blauwe aantallen kan worden doorgeklikt om de leerlingen die bij dit aantal horen in beeld te 

krijgen. Via de knop [Terug] keer je terug het vorige scherm. Het is ook mogelijk om vanuit de 

leerling verder in te zoomen op bijv. zijn schoolloopbaan.  

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

Gegevens worden ingevoerd 

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 aangeleverd heeft, kan men met behulp van de knop rechtsonder in het 

scherm <Wijzigen BRON status xxxx/yyyy> de status aanpassen 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 eerstvolgende batch naar Bron 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 

De volledigheidsverklaring vanuit Somtoday wordt in de aanlevering van de laatste mutaties aan 

BRON afgegeven, nadat vanuit Onderwijs> BRON> de knop BRON status is aangepast. 

De volledigheidsverklaring wordt per BRIN-nummer afgegeven Via: Onderwijs> BRON> Selecteer 

juiste schooljaar> Wijzigen BRON-status (schooljaar)> Selecteer (Invoeren gegevens > 

volledigheidsverklaring) en de gewenste BRIN-nummers waarvoor de volledigheidsverklaring 

geregistreerd moet worden. Lees de waarschuwing en bevestig de gewenste actie met “JA” De 

volledigheidsverklaring is nu in Somtoday doorgevoerd. Om dit ook aan BRON kenbaar te maken, 

zal met de eerstvolgende bronuitwisseling voor het schooljaar het kenmerk meegaan dat de 

volledigheidsverklaring is geregistreerd. Zijn alle gegevens reeds uitgewisseld met BRON? Dan 

moet je bij een reeds goedgekeurde leerling een nieuwe bronmelding triggeren en uitwisselen 

met BRON. Dit doe je via: Leerlingen> (selecteer een leerling)> Onderwijs> BRON> Nieuwe 

melding. Hier maak je een nieuwe A (aanpassing) aan voor een reeds uitgewisselde plaatsing. 

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 15 november geldt een flexibele mutatiestop, welke na het opvragen van de voorlopige 

foto kan worden aangevraagd bij IPO. BRON accepteert dan geen mutaties meer die betrekking 

hebben op de bekostigingsgegevens van de teldatum 1 oktober. Als de mutatiestop is 

aangevraagd, dan zal deze status ook in Somtoday moeten worden ingesteld. 
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Ons advies is de mutatiestop pas aan te vragen bij DUO en in te stellen als de accountant daarom 

vraagt. Vanaf de mutatiestop controleert de accountant de bekostigingsgegevens op juistheid en 

administratieve volledigheid. Gedurende de mutatiestop worden wijzigingen in de 

bekostigingsgegevens doorgeven door middel van accountantsmutaties. Een mutatiestop die 

wordt afgegeven voor een schooljaar kun je niet meer terugdraaien. Vanaf 1 juni stelt DUO de 

mutatiestop definitief in. Op 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. 

Aan de hand van de procedure BRON kan in Somtoday bij het inlezen van een foto een 

vergelijking gemaakt worden, waarin de verschillen tussen BRON en de schooladministratie tot 

uiting komen. Deze verschillen zullen opgelost moeten worden. Je kunt in Somtoday met de 

functie "uitgebreid zoeken" de leerlingenlijst van 1 oktober maken zoals de accountant deze 

wenst. Dit kan Somtoday ook met terugwerkende kracht. 

Stel de filters "beginpeildatum", "eindpeildatum" en "toon status leerlingen per" in op 1 oktober. 

Tezamen met de lijst verschillen bij de foto import is alles in beeld. 

Accountantsverklaring geregistreerd 
Wanneer een accountantsverklaring is afgegeven voor een schooljaar, kunnen geen meldingen 

meer naar BRON gestuurd worden aangaande dat schooljaar. Het blijft wel mogelijk om de 

gegevens in Somtoday aan te passen. 

Een accountantsverklaring afgegeven voor een schooljaar kan je niet meer terugdraaien. 

Bij deze status zijn er geen accountantsmutaties meer te leveren, ofwel meldingen 

waarmee de situatie van 1-oktober 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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Wijzigen Bron status 

Als je de status wilt wijzigen krijg je de volgende toelichting:  

 

 

 

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

omzetten van de status consequenties heeft. 
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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 hebbe 

Leerlingen die niet een goedgekeurde Toevoeging of Aanpassing voor het gekozen 

schooljaar. 

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

  

 

 

 


