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Uitvoeringstoets Besluit gelijke kans op doorstroom (vmbo-havo
en havo-vwo)

Geachte mevrouw
In uw brief van 16 december 2019 hebt u DUO gevraagd om een uitvoeringstoets
op het Besluit gelijke kans op doorstroom (vmbo-havo en havo-vwo).
Conclusie toets
Het Besluit is uitvoerbaar. Daarbij merken we op dat het volledig aan de
verantwoordelijkheid van de school is om leerlingen met een diploma vmbo-tl, -gl
of havo toe te laten tot respectievelijk havo 4 of vwo 5, indien zij voldoen aan de
doorstroomvoorwaarde dat het eindexamen een extra vak omvat. DUO speelt
daarbij geen enkele rol, heeft ook geen mogelijkheden om dit te controleren. Dit
geldt ook voor situaties waarbij de school (in het voordeel van een leerling)
eventueel afwijkt als er geen extra vak is gevolgd. We gaan er van uit dat voor de
volledigheid en correctheid van het register de school wel het extra vak aan DUO
aanlevert.
Tot slot hebben we nog een aantal aandachtspunten, die via de mail onder de
aandacht zijn gebracht bij de beleidsmedewerker van de directie VO die is
betrokken bij de totstandkoming van de AMvB.
Inhoud Besluit
Het Besluit regelt dat leerlingen met een diploma vmbo-tl, -gl of havo toegelaten
moeten worden tot resp. havo 4 of vwo 5, indien zij voldoen aan de
doorstroomvoorwaarde dat het eindexamen een extra vak omvat. Ook wordt
geregeld dat het bevoegd gezag bij het maken van beleid over doubleren geen
onderscheid mag maken tussen leerlingen die naar 4-havo/5-vwo zijn
doorgestroomd van een andere schoolsoort en leerlingen die zijn ingestroomd van
3-havo/4-vwo.
Reactie Inspectie van het Onderwijs en Auditdienst Rijk
In het kader van het geïntegreerde toezicht is de regeling voor toetsing ook
uitgezet bij de Inspectie van het Onderwijs en de Auditdienst Rijk. De reactie van
deze organisaties treft u aan in respectievelijk bijlage 1 en bijlage 2.
Kosten DUO
De kosten hangen samen met de te verwachten extra lijninzet voor voorlichting
(team Klant). Voor 2020 wordt 65 uur extra aan lijninzet verwacht. Voor 2021 is
dat 115 uur. De verwachting is dat vanaf 2022 jaarlijks 75 uur extra aan capaciteit
is benodigd. Deze lijninzet wordt niet apart in rekening gebracht, de uren worden
geabsorbeerd binnen het lumpsum basiscontract.
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Bijlage 1, reactie Inspectie van het Onderwijs
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Het zou kunnen dat scholen leerlingen die aan de voorwaarden voldoen weigeren,
omdat de school vol zit. Het Loket moet voorbereid worden op deze situatie.
Ten aanzien van de nalevingsaspecten
 Geen belemmeringen
Ten aanzien van uitvoerbaarheidsaspecten
 Geen belemmeringen
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Ten aanzien van uitvoerbaarheidsaspecten specifiek m.b.t. capaciteit
 Geen belemmeringen
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Ten aanzien van rechtmatigheidsaspecten
 Geen belemmeringen
Eventueel overig commentaar
 Wellicht dat er nog even kan worden gekeken naar de verwijzing artikel 27a
lid 2 wvo:
“Het bevoegd gezag meldt uiterlijk op de derde werkdag na afloop van een periode
van afwezigheid van vier weken aan de leerling dat daarvan in de administratie van
de school aantekening is gemaakt en verzoekt de leerling om opgaaf van de reden
van de afwezigheid. Het bevoegd gezag doet daarbij mededeling van de opgave
van de gegevens van de deelnemer, bedoeld in artikel 28a, eerste lid”.
Dit ziet op registratie van de afwezigheid van de leerling, echter in het besluit
wordt hier geregeld naar verwezen. Is dit de correcte verwijzing?

Bijlage 2, reactie Auditdienst Rijk
Wij hebben het Besluit gelijke kansen op doorstroom (vmbo-havo en havo-vwo)
doorgenomen. Naar aanleiding hiervan hebben wij één vraag: onder punt 8 staan
de volgende passages: “Er zijn geen financiële gevolgen verbonden aan deze
amvb” en “Dit verbod op een doubleerverbod leidt naar verwachting niet tot
overschrijdingen op de begroting van het VO en heeft daarom geen gevolgen voor
de rijksbegroting”. Hoe verhoudt zich dit tot elkaar?
Wij hebben geen verdere opmerkingen met betrekking tot de rechtmatigheid.
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Het betreft beleidsinhoudelijke wijzigingen en geen wijzigingen m.b.t. de
vaststelling, de verantwoording en/of de handhaafbaarheid. Derhalve geen andere
opmerkingen. De financiële gevolgen en regeldruk zijn niet beoordeeld.
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