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opleidingsinfo zien binnen 
CAMBO Wijzigingsaanvragen 19-08-2021

Als je de opleidingen in CAMBO bekijkt, heb je weinig informatie. Meer detail informatie zie je als je de opleidingen naar Excel exporteert. Nu zie 
je dat ook diverse opleidingen gesloten zijn. Maar in feite is het heel prettig als er een selectiemogelijkheid bij komt dat je alleen voor de 
opleidingen met status ‘open’ kunt kiezen. 

Geheime toegangscode bij 
gebruik deeplink Wijzigingsaanvragen 19-08-2021

Met "Toegankelijkheid" kunnen we instellen of een opleiding in het opleidingsoverzicht moet komen.
Met "Specifieke doelgroep" en een geheime toegangscode komt het niet in het opleidingsoverzicht. Dan kan de opleiding alleen worden gekozen 
via een cambo-deeplink of door het invullen van de geheime toegangscode binnen cambo.

Wij gaan deze werking exact zo overnemen in onze website. Leerlingen krijgen de deeplink naar de opleidingspagina in onze website om info te 
vinden en het aanmeldknopje te kunnen klikken.

Ik zie echter dat je ook bij gebruik van de cambo-deeplink eerst de geheime toegangscode moet invullen voordat je de aanmelding kunt doen. 
(zie bijgevoegde screenshot)
Dat is dubbel op, een onnodige extra hobbel.

Kunnen we de geheime toegangscode meegeven in de deeplink? (is dat misschien al zo?)

Of dat die geheime toegangscode niet nodig is als je met een deeplink erin komt?
V06-004 Niveau 
onderwijsaanbieder zichtbaar 
maken in CAMBO In uitvoering aanvraag 28-06-2021

Ik zou zelf als beheerder meer opleidingsinformatie terug zien eigen CAMBO beheer scherm. Als het niet instelbaar mag zijn voor de locatie 
beheerder dan zou het uitgegrijst kunnen worden, met de toevoeging dat aanpassingen aangevraagd kunnen worden bij de leverancier Topicus 
via de gebruikelijke/afgesproken route. 

V06-003 - E-maildomeinen 
uitsluiten van aanmelden Wijzigingsaanvragen 28-06-2021

Gedurende de aanmeldperiode melden heel veel studenten zich bij ons aan met een e-mail adres van de school waarop ze op dat moment nog 
ingeschreven staan (leerlingnummer@vo-school.nl)
Bijvoorbeeld: 12345@vakcollege.nl.
 
Dit zijn e-mail adressen die aan het einde van het schooljaar op het vo worden afgesloten en niet meer gebruikt kunnen worden. We willen 
natuurlijk een aanmelding ontvangen via een e-mail adres dat na het slagen op het vo ook nog in gebruik is.
Is er op één of andere manier een mogelijkheid dat die school e-mailadressen niet worden geaccepteerd?
Of is er een mogelijkheid om in onderstaand scherm aan te geven dat ze géén school e-mail adres moeten gebruiken bij aanmelden?
Of hebben jullie daar misschien een ander idee voor?

V06-002 Vastlopen 
aanmelding bij DigiD In uitvoering aanvraag 15-06-2021

Wat voor melding wordt er gegeven en is dat te verduidelijken als er een DigiD storing is?

het betreft geen technische storing van DigiD maar functionele. Bijvoorbeeld vergeten een verandering van 06-nummer ook door te geven aan 
DigiD.  DigiD wachtwoord vergeten.  

Indiener:
Ik wordt de laatste dagen weer wat vaker gebeld door ouders die vastlopen in het CAMBO aanmeldproces en die ik helaas ook niet verder kan 
helpen met de digitale route:

Als het inloggen via DigiD niet werkt (en daar heb ik inmiddels meerdere gevallen van aan de lijn gehad) dan moet er gebruik gemaakt worden 
van een code. Er moet dan een via e-mail ontvangen QR code gescand worden en daar komt dan weer een code beschikbaar die ze in CAMBO 
moeten invoeren. Dit vraagt meerdere devices tegelijkertijd (inclusief de telefoon waar ze mij mee bellen), een QR app (die ze vaak tijdens de 
sessie nog moeten installeren) en de nodige vaardigheid. Vaak gaat het dan al mis vanuit de veelheid aan handelingen, moeten er lange e 
ingewikkelde codes handmatig ingevoerd worden en worden mensen per seconde minder vriendelijk.

In enkele gevallen ben ik uiteindelijk akkoord gegaan met een handmatige procedure en zet ik de benodigde velden in een e-mail die ik ze 
toestuur.

Zou het bespreekbaar zijn om in CAMBO een download voor beheerders beschikbaar te krijgen waarmee een invulbaar formulier beschikbaar 
komt van de noodzakelijk in te vullen velden met een CAMBO logo erboven of heb jij een andere suggestie voor dit soort situaties.

V06-001 - Ophalen gegevens 
bij CAMBO door MBO 
instellingen Wijzigingsaanvragen 15-06-2021 Een lid wil gegevens ophalen vanuit CAMBO net als een SIS leverancier.

V04 - 009 Toestemming 
wettelijke vertegenwoordiger 
bij 18- aanmelden Wijzigingsaanvragen 09-06-2021

Nieuwe wet vermoedelijk 1-8-2022 in werking (ivm vervallen Onderwijsovereenkomst) en de toestemming die een wett vertegenwoordiger moet 
geven bij het aanmelden van een 18- student. Centraal (CAMBO) de toestemming organiseren. I.p.v. iedere instelling in eigen SIS. Als wett 
vertegenwoordiger geen toestemming geeft hoeft de instelling de aanmelding helemaal niet te ontvangen. Toestemming wel aan SIS leveren.

V03-010 - Terugkeer URL 
uitbreiden met caKetenID In uitvoering aanvraag 31-05-2021

Dynamisch ID retour in json bericht hier ook bij meenemen.

Hallo Inge, We zijn bezig met de bouw van de koppeling met Centraal Aanmelden conform::
https://www.portalplus.nl/images/PortalPlus-whitepaper-koppeling-CA.pdf
 
Een aantal scholen die PortalPlus gebruiken heeft de voorkeur uitgesproken voor de groene route.
Hierbij wordt in PortalPlus een uitstapje gemaakt naar Centraal Aanmelden waarna de aanmelder, na de aanmelding in CA te hebben ingediend 
in PortalPlus, terugkeert naar PortalPlus (groene route, pijl terug). Vervolgens haalt PortalPlus de aanmeldgegevens direct op en kan de 
aanmelder de aanmelding direct vervolgen (afronden + intake) in PortalPlus. 
Dit is voor veel van onze klanten de meest gestroomlijnde manier.
 
Om bovenstaande afhandeling mogelijk te maken is er een change nodig aan de kant van Centraal Aanmelden. Hierover heeft mijn collega Dave 
van Vaerenbergh (@cc) contact gehad met Erik Dikkers (@cc).
 
Het betreft de volgende change:
 • De terugkeer URL moet aan de kant van CA worden uitgebreid met aanvullende parameters (caKetenID).



V04-008 - Knop accepteren bij 
privacy statement In uitvoering Topicus 17-05-2021

Als je er voor het eerst komt dan verschijnt een scherm met “Privacy statement”. Bovenaan in de balk staat de optie “Aanmelding voortzetten”.
We krijgen vragen/klachten dat men hier niet verder kan.

Men probeert te klikken op “Aanmelding voortzetten”. Die optie werkt echter dan nog niet. Eerst moet je akkoord gaan met het “Privacy 
statement”.

Helemaal onderaan het “Privacy statement” moet je op “Accepteren” klikken om verder te kunnen.

Dit is inderdaad wat verwarrend voor een aantal mensen.

Ideeën:

  1.  Bovenaan ook (een kopie van) de knopjes “Accepteren” of “uitloggen” plaatsen
  2.  Van de lange tekst met voorwaarden een uitklap scherm maken zodat je altijd de knopjes “Accepteren” en “Uitloggen” in beeld hebt
  3.  Anders…..

Dit bericht (met bijlagen) is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte 
informatie kan Zadkine geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht rechten worden ontleend. De inhoud 
van dit bericht (met bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u 
niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Zadkine u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Zadkine 
u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (met bijlagen).

V04-007 - Browser problemen 
Internet Explorer In uitvoering Topicus 10-05-2021

We krijgen vragen en klachten van mensen die een raar scherm krijgen in Cambo en niet verder kunnen.

Ik denk dat het komt omdat ze Internet Explorer gebruiken.

Is het mogelijk dat er een nette melding komt als iemand inlogt met een niet ondersteunde browser?

V04-006 - Inzicht in 
ingetrokken aanmelding In uitvoering aanvraag 29-04-2021

Erik heeft voorstel gemaakt m.b.t. de status ingetrokken. Nu is niet zichtbar of dit door de student of de instelling is gedaan en dit inzicht is 
noodzakelijk i.v.m. de communicatie richting aanmelder.

Jos en Rob hebben reactie gegeven en hierop heeft Erik reactie gegeven. Zie hieronder:

Jos zijn opmerkingen:
Je hebt gelijk, het gaat om “Ingetrokken of Withdrawn”. De Rejected melding via het MBO-koppelvlak zorgt voor een status Afgewezen in Cambo. 
Goed dat je scherp meeleest. Bij een intrekking vanuit het SIS blijkt na nadere technische analyse niet nog een bericht naar het SIS terug te gaan. 
Alleen als een student zelf een aanmelding intrekt via Cambo wordt boolean ingetrokken=true gezet, o.a. het bsn geschoond en volgt er een 
update bericht voor het SIS. Kortom: voor een groot deel gebeurt eigenlijk al wat is voorzien, alleen de status aanduiding in de interface van 
Cambo is onduidelijk. Met de suggesties ter UI verbetering in het voorstel voor Cambo zelf maken we een flinke stap voorwaarts)
 
Rob zijn opmerkingen:
Er veranderen in het voorstel juist geen technische gegevensstromen met impact op het koppelvlak. Wel extra verduidelijking rondom 
“Ingetrokken” die wellicht ook tekstueel nodig is in het PVE. Aangezien andere leveranciers nog niet zijn aangesloten of hier tegenaan lopen, zal 
de technische impact nihil zijn.
Geen bericht meer naar SIS is inmiddels genuanceerd. Dit blijkt al niet te gebeuren. Lijkt me wel goed om te analyse of het historisch aan begin 
van de pilot wel is gebeurd dat Cambo onterecht een bericht doorstuurde. Het voorstel van een veld naast de status “Ingetrokken” is exact hoe 
het werkt in Cambo en expliciet als onderscheid opgenomen in het voorstel.

V04-005 - Textuele 
aanpassing CREBO

Ter goedkeuring 
Cooperatie 22-04-2021

Via de DUO E-Zine kwam onderstaand informatie binnen. Aangezien crebo ook gebruikt wordt binnen CAMBO vraagt dit om een (textuele) 
aanpassing. Lijkt mij niet iets wat via de Expert-groep moet lopen en/of waar een beschrijving van moet worden aangeleverd. Wel vervelend dat 
het lekkere korte 'crebo' nu beduidend langer word.

Gemakshalve even de tekst geknipt en geplakt zoals ik deze intern via de nieuwsbrief heb verstuurd:
 
Sinds 1 april hebben BRON, het diplomaregister, het verzuimloket en het vrijstellingen register nieuwe namen. Alhoewel je in eerste instantie 
wellicht denkt 'succes ermee' heeft dit toch best wel impact. 'Crebo-code' en 'elementcode' zijn bijvoorbeeld veranderd in 'erkende 
opleidingscode'. Dit betekent niet alleen een verandering van taalgebruik, maar ook een aanpassing in systemen en (samenvoeg)documenten. 

V04-004 - Accounts & Rollen 
& Rechten CAMBO In uitvoering aanvraag 21-04-2021

CAMBO beschikt op niveau van de instelling niet over een rollen en rechten systeem. Alle gebruikers die door de leverancier van CAMBO op 
instellingsniveau gekoppeld worden krijgen dezelfde rechten. Is dit een ongewenste situatie en zo ja wat zou er functioneel moeten kunnen.

V04-003 - Mail met de 
aanmeldingsbevestiging 
begint met "Hoi...." In uitvoering Topicus 19-04-2021

Iemand van 68 jaar meldde zich aan voor een VAVO opleiding.
Zij merkte op dat een mailbericht dat begint met "Hoi" wel wat popiejopie is.
 
Bij VAVO zijn best wat leerlingen die ruim volwassen zijn.
In het kader van "leven lang leren" zullen we ook steeds meer MBO studenten zijn en komen die wat ouder zijn.
 
De mail met de aanmeldingsbevestiging begint met "Hoi...."
Dat geldt ook voor de mail om het e-mail adres te bevestigen.
Wellicht stuurt Cambo meer mailberichten met "Hoi".
 
Kan "Hoi" vervangen worden door "Beste" ?

V04-001 - Woonadres vs 
Correspondentieadres in 
CAMBO In uitvoering aanvraag 19-04-2021  Er is, gedurende de pilotfase, een vraagstuk ontstaan rondom adressen bij het aanmelden via CAMBO.
V03-014 - Controle op 
invoervelden student zonder 
DigiD In uitvoering aanvraag 30-03-2021

Controle op invoerschermen student zonder DigiD onderzoek welke mogelijke controles er uitgevoerd kunnen worden; bijv voorzetsel; zodat 
deze overeenkomst met de door de overheid bepaalde lijstjes.

V03-013 - Controlescherm 
CAMBO + signaleringsmail In uitvoering Topicus 30-03-2021

Controlescherm CAMBO + signaleringsmail.

Werkt het controlescherm naar volle tevredenheid?
indien een aanmelding 24u (tijd instelbaar) na indiening niet is opgehaald en/of er is geen status terug ontvangen stuurt CAMBO een 
signaleringsmail naar de instellingsbeheerder. EN de aanmelding krijgt in het overzicht een rood vlaggetje. Er moet een beheerdersveld worden 



V03-012 - Tekst DiGi-D 
aanpassen In uitvoering aanvraag 30-03-2021

Suggestie:
 
Heb je nog geen DigiD?
(i): 
Als je in Nederland woont of de Nederlandse nationaliteit bezit, kan je een DigiD aanvragen. Ga naar https://www.digid.nl om direct een DigiD 
aan te vragen. Binnen enkele werkdagen krijg jij dan je DigiD toegestuurd. Alleen met je DigiD kun jij je officieel aanmelden voor een mbo-
opleiding.
 
Kan je geen DigiD aanvragen?
(i): 
Woon je niet in Nederland en/of ben je niet in het bezit van de Nederlandse nationaliteit dan kun je geen DigiD aanvragen.
Als je zonder DigiD inlogt, kan je geen officiële aanmelding maken, maar wordt je aanmelding als een interessemelding verstuurd naar de mbo-
instelling waar jij wilt studeren.
Wil jij je wel officieel aanmelden? Vraag dan eerst een toegangscode aan bij de mbo-instelling waar jij wilt studeren. Dit kan bij het studenten 
informatiepunt van de gekozen mbo-instelling.
 
Account aanmaken met een toegangscode?
(I):
Wanneer je geen DigiD kunt aanvragen, kun je bij de mbo-instelling waar jij wilt studeren een toegangscode voor een aanmelding aanvragen. 
Met deze toegangscode kun jij je dan officieel aanmelden voor een mbo-opleiding. Vraag de toegangscode aan bij het studenten informatiepunt 
van de gekozen mbo-instelling.
 
Wellicht dat we dit nog kunnen meenemen? Overigens is het met een toegangscode nog steeds een interessemelding in eduarte (want zonder 

V03-011 - CAMBO en 
onderwijsvormen De IJskast 30-03-2021

• CAMBO inzetbaar maken voor andere onderwijsvormen: LLO, certificaten, educatie, contractonderwijs, niet crebo-opleidingen, STAP regeling. 
Onderzoeken behoefte en prioriteit instellingen?

V03-010 - Terugkeer URL 
uitbreiden met caKetenID In uitvoering Topicus 30-03-2021

Dynamisch ID retour in json bericht hier ook bij meenemen.

Hallo Inge, We zijn bezig met de bouw van de koppeling met Centraal Aanmelden conform::
https://www.portalplus.nl/images/PortalPlus-whitepaper-koppeling-CA.pdf
 
Een aantal scholen die PortalPlus gebruiken heeft de voorkeur uitgesproken voor de groene route.
Hierbij wordt in PortalPlus een uitstapje gemaakt naar Centraal Aanmelden waarna de aanmelder, na de aanmelding in CA te hebben ingediend 
in PortalPlus, terugkeert naar PortalPlus (groene route, pijl terug). Vervolgens haalt PortalPlus de aanmeldgegevens direct op en kan de 
aanmelder de aanmelding direct vervolgen (afronden + intake) in PortalPlus. 
Dit is voor veel van onze klanten de meest gestroomlijnde manier.
 
Om bovenstaande afhandeling mogelijk te maken is er een change nodig aan de kant van Centraal Aanmelden. Hierover heeft mijn collega Dave 
van Vaerenbergh (@cc) contact gehad met Erik Dikkers (@cc).
 
Het betreft de volgende change:
 • De terugkeer URL moet aan de kant van CA worden uitgebreid met aanvullende parameters (caKetenID).
 • Er moet aan de kant van CA een endpoint uitbreiding komen om a.d.h.v. een queryparameter (caKetenID) één specifieke aanmelding op te 

V03-009 - Deeplink buiten de 
ingestelde 
aanmeldingsperiode In uitvoering aanvraag 30-03-2021

 
Als je met een deeplink gaat aanmelden terwijl het buiten alle aanmeldperiodes valt komt de student pas laat in de stappen erachter dat hij een 
zinloos pad aan het bewandelen is. Hij krijgt namelijk pas nadat hij bij “Controleer de gewenste opleiding” op “Volgende” heeft geklikt een 
melding. Deze melding is “De gekozen opleiding is niet meer beschikbaar, je aanmelding is aangepast”, een heel ongelukkige melding voor deze 
situatie trouwens.
 
Het zou kloppen als al bij het inlogscherm komt te staan “Op dit moment kun je voor deze opleiding niet aanmelden” en dan terug naar de 
landingspagina van de onderwijsinstelling.

V03-008 - naar V03-010 
Checkbox specifieke 
ondersteuning bij een 
aanmelding Afgehandeld 30-03-2021

Beste Jos,
Ik heb navraag gedaan bij verschillende partijen m.b.t. je vraag aangaande de checkbox functionaliteit voor het aanvragen van specifieke 
ondersteuning bij een aanmelding. Deze functionaliteit is niet aanwezig in Centraal aanmelden conform het programma van eisen. 

Toelichting
Centraal aanmelden is  puur voor de identificatie en het vaststellen van een keuze voor een opleiding. 
Verdere functionaliteiten zijn niet aanwezig in Centraal aanmelden. Dit om ervoor te zorgen dat alle scholen van de voorziening gebruik kunnen 
maken. 

Wel is de voorziening zo gemaakt dat er zowel via de centrale website als via de aanmeldroute van de school kan worden aangemeld.
De voorkeursroute was via de eigen website van de scholen. Via een deeplink kan een uitstap gemaakt worden naar CA en via de retourlink kun 
je de student op een eigen pagina laten terugkomen om andere processen te initiëren.  Dat is echter geen onderdeel van CA.

Oplossingsrichtingen
Mijns inziens zijn er meerdere mogelijkheden om invulling te geven aan je vraag. Kort samengevat zie ik vier opties.

 1.) Centraal aanmelden aanpassen om deze wens mogelijk te maken. 
 2.) MBO instan es passen eigen website aan om deze wens mogelijk te maken.
 3.) De toekoms ge voorziening A andelen aanmelden gaat de wens mogelijk maken.
 4.) De wens wordt nooit gefaciliteerd en zal door instellingen zelf moeten worden opgepakt.

Over optie 1 kan ik je vertellen dat de doorontwikkeling van CA vanuit de CA expertgroep en alle deelnemende MBO leden verloopt. Die gaan 
V03-007 -  naar V03-010 
Dynamisch ID retour in json 
bericht Afgehandeld 30-03-2021 samengevoegd met V03-010
V03-006 - Analyse 
meervoudig aanmelden 
uitwerken In uitvoering aanvraag 30-03-2021 Actiehouder: Tom
V03-005 - Review web & 
email teksten CAMBO

Toe te wijzen 
aanvragen 30-03-2021

Is het een optie om een review te doen van alle teksten in de CAMBO website. Dit om inhoud, redactioneel en tekstueel de puntje op de 
spreekwoordelijke i te plaatsen.

V03-004 - Verkeerde tekst na 
indienen aanmelding via 
deeplink In uitvoering Topicus 30-03-2021

Als je met een deeplink in cambo gaat komt er aan het einde, na het indienen, de tekst dat je kunt kiezen voor terugkeren naar de 
onderwijsinstelling of nog een aanmelding doen. Het enige knopje dat eronder verschijnt is dat je terug kunt naar de website van de 
onderwijsinstelling.
 
De tekst “of nog een aanmelding doen” moet hier dus volgens mij weg.
Zie onderstaande screenshot.

Aanmelding afronden - bij niet klikken automatisch doorgaan na 5 seconden

De gewenste tekst;  "ga verder op de site van de instelling om je aanmelding af te ronden" en dan alleen de knop "verder"

V03-003 - 18+ en toevoegen 
ouder / verzorger Niet uitgevoerd 30-03-2021

Goedemorgen,
Tijdens het doorlopen van de stappen in CAMBO valt het op dat het mogelijk is om de ouder/verzorger in te vullen indien een student 18 jaar of 
ouder is.

Ondanks dat het niet verplicht is,  suggereert het wel dat je er wat mee moet doen. 
Ik zou verwachten dat het opvragen van de ouder/verzorger gegevens alleen getoond worden indien een student jonger is dan 18 jaar.
Omdat de ouder/verzorger gegevens bij 18 jaar of ouder bij ons (Da Vinci College) niet verwerkt worden in het SIS en daarmee geen doelbinding 
heeft.



V03-002 - Tekst bij dubbele 
aanmelding Afgehandeld 30-03-2021

 
Een dubbele en precies dezelfde aanmelding wil zeggen:
 -Dezelfde student (account/profiel).
 -Hetzelfde opleiding-cohort vanuit RIO.

Indien het bovenstaande voorkomt, krijgt de student een scherm/pop-up met de tekst: 

"Je hebt je al aangemeld voor deze opleiding. Hebt je vragen neem dan contact op met de  onderwijsinstelling.
 -Stoppen: het doorlopen van de aanmelding-wizard wordt afgebroken.

V03-001 - VAVO vermelden in 
het aanmeldscherm In uitvoering Topicus 30-03-2021

De voorziening CA ondersteunt het volgende opleidingsaanbod en het bijbehorende aanmeldproces
● MBO opleidingen
● VAVO opleidingen (excl. kiezen vakkenpakket, dat is onderdeel van het intakeproces)
De domeinnaam is inschrijvenmbo.nl .
Op de schermen staat echter nergens iets genoemd over VAVO, alleen de term MBO wordt gebruikt.
Onze Vavo Rijnmond College heeft de ervaring dat hun leerlingen niets met MBO hebben, alleen met VAVO. 
Daarom hierbij mijn verzoek om schermen van inschrijvenmbo.nl ook VAVO te benoemen.
Bijvoorbeeld in het startscherm “Welkom bij Centraal Aanmelden MBO en VAVO”.
Als deze vraag wordt gehonoreerd wil ik wel even samen met jullie verder kijken naar op welke plekken dit nog meer moet komen, bijv. in de 
bevestigingsmail?

V04-002 - PDF formulier 
uitbreiden met 
geboortedatum Afgehandeld 19-04-2021

Geboortedatum in PDF uitdraai meenemen ter verificatie bij missend of niet kloppend BSN nummer. 

Als er iets mis gaat met het BSN of je hebt deze niet dan heb je te weinig gegevens om de aanmelding linken tussen het SIS en CAMBO. Om de 
verificatie met DUO te laten plaatsvinden heb je dan de geboortedatum nodig. Die moet nu bij de student worden opgevraagd wat knullig 
overkomt.


