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Vanaf 1 juli geldt voor alle scholen en instellingen in het bekostigd primair onderwijs (po),
(voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so), bekostigd en niet-bekostigd voortgezet onderwijs (vo) en
beroepsonderwijs- en volwasseneneducatie (bve) de plicht om de in- en uitschrijvingen van
leerlingen binnen 7 dagen door te geven aan het Basisregister Onderwijs (Bron).

Vervallen aparte meldplicht
Op 1 juli vervalt namelijk, voor bovengenoemde sectoren, de plicht uit de Leerplichtwet om inen uitschrijvingen van leerlingen binnen 7 dagen te melden aan de woongemeente van de
leerling. In plaats daarvan wordt in de bestaande regelingen omtrent het leveren van gegevens
aan Bron de plicht opgenomen om in- en uitschrijfgegevens binnen 7 dagen aan te leveren aan
Bron.
De reden hiervoor is dat de informatie over in- en uitschrijvingen bekend is in Bron en
gemeenten sinds enige tijd deze informatie ook doorkrijgen van DUO. Veel gemeenten maken al
gebruik van deze gegevens, in plaats van de aparte meldingen. Dit is met name het geval in mbo
en vo.
Door de wijziging is de dubbele administratieve last opgelost. Scholen en instellingen hoeven inen uitschrijvingen voortaan maar één keer te melden, namelijk binnen 7 dagen via hun leerlingadministratiesysteem aan Bron.

Termijn opgenomen in regelingen gegevenslevering aan Bron
De plicht om binnen 7 dagen de gegevens door te geven is nu opgenomen in de sectorale
regelingen over gegevensverstrekking aan DUO (Bron). (Voor de sector bve is deze reeds
opgenomen in de regeling en op 1-1-2012 in werking getreden). De regeling voor vo heeft nu
ook de plicht tot het binnen 7 dagen melden van in- en uitschrijvingen aan Bron. In de regeling
voor po gaat de termijn van 14 dagen naar 7 dagen. Dit geldt alleen voor de in- of
uitschrijfdatum. Wijziging of toevoeging van andere leerling-gegevens zal het bevoegd gezag net
als voorheen binnen 14 dagen aan Bron moeten leveren. De minister (DUO) verwerkt de
gegevens en koppelt ze voortaan voor alle sectoren binnen 7 dagen terug aan bevoegd gezag en
gemeenten.

Handhaving leerplichtwet en aanpak schooluitval
In het kader van de aanpak voortijdig schoolverlaten en handhaving van de Leerplichtwet is het
essentieel dat de gemeente snel op de hoogte is van de in- en uitschrijvingen. Daarom moeten
scholen ervoor zorgen dat intern de procedures goed op orde zijn. Zodat onder meer meteen
bekend is wanneer een jongere stopt met school en uitgeschreven wordt. Vervolgens moet dat
in- en uitschrijvingen zo snel mogelijk door de administratie worden verwerkt en aangeleverd
aan Bron.
Op grond van de gewijzigde regelingen, zal op het moment dat een leerling zich in- of uitschrijft
bij een school, de datum van in- of uitschrijving samen met het persoonsgebonden nummer van
de desbetreffende leerling, na registratie in het Leerlingadministratiesysteem (LAS) van de
school, binnen 7 dagen moeten worden geleverd aan Bron. Hierbij is het uitgangspunt dat het
LAS actueel is. Dat wil zeggen dat de in- of uitschrijving zo spoedig mogelijk wordt geregistreerd
nadat deze bekend is geworden bij de school. De administratie moet in elk geval zodanig actueel
zijn dat in- en uitschrijvingen aan Bron binnen 7 dagen nadat ze bekend zijn geworden bij de
school of instelling kunnen worden geleverd.

Locatiecode
Inwerkingtreding was op verzoek van gemeenten uitgesteld tot de invoering van de plicht om in
het bve een locatiecode toe te voegen aan de set studentgegevens die wordt geleverd aan Bron.
De informatie over de locatie waar een student onderwijs volgt is voor gemeenten cruciaal bij
de aanpak van verzuim en uitval in het beroepsonderwijs. Op 1 januari 2013 is de wet in
verband met het invoeren van een locatiecode in werking getreden; om die reden vervalt nu –
op het eerstvolgende vaste verandermoment –de meldplicht vanuit de Leerplichtwet.

