Actualiteiten DUO
Versie 11 augustus, aangevulde versie met antwoorden op gestelde vragen
Ketendag MBO
Besproken onderwerpen:
• BRON zaken
• Doorlopende Leerroute VMBO-MBO
• MBO-Verklaringen
• Diplomering en Corona (zonder rekentoets)
• Voorziening Vroegtijdig Aanmelden
• Centraal Aanmelden MBO
• Update RIO
Assuranceproces (en Corona)
AR en foutjes
Hoe werkt het proces bij DUO in vogelvlucht: Als een AR bij ons binnen komt, dan wordt
het in behandeling genomen door een collega bij IPO. Deze doet de eerste controle. De
controle houdt in dat het protocol naast het AR wordt gelegd en dat woord voor woord
het AR wordt doorgenomen. Vervolgens wordt er gekeken of de OBO en controletotalen
kloppen. Ten slotte wordt gekeken of hij ondertekend is en of er eventueel een rapport
van bevinding bijgevoegd is. Als dit is doorgenomen en er zijn geen onvolkomenheden
gevonden dan gaat het AR naar een andere IPO collega. Deze voert bovenstaande
stappen helemaal opnieuw uit. Als alles goed is dan wordt het AR vastgelegd en ontvangt
de instelling/bestuur de brief met de bevestiging van het vastleggen.
Als er onvolkomenheden gevonden worden of een rapport van bevinding, dan gaan we
eventueel in overleg met inspectie of bekostiging om te overleggen of we het AR kunnen
vastleggen of dat er een nieuw rapport opgestuurd moet worden.
Hieronder een opsomming van wat we zoal aan foutjes tegenkomen:
• Controlegetallen die niet in het juiste vakje staan.
• Datum OBO is niet juist.
• Er mist een complete zin.
• Er is een oud protocol gebruikt waar onder het kopje ‘’beperking in gebruik’’
minister van OCW en minister van EZ staat.
• Er mist een gedeelte van de naam bijvoorbeeld ‘’vereniging of stichting’’.
• Bij het kopje: Ons Oordeel mist het woord ‘’onderzocht’’.
• Bij hetzelfde kopje (Ons oordeel) mist het Brinnummer.
• Typefout valsheid in geschifte, i.p.v. valsheid in geschrifte.
• Bij een AR MBO staat het woord ‘’bekostigingsgegevens’’ i.p.v. ‘’gegevens’’. Bij
MBO wordt meer gecontroleerd en daarom mag het woord ‘’bekostigingsgegevens
niet gebruikt worden. Bij VO wel.
• Typefout: edecuatie i.p.v. educatie
• Het woord bestuur mist in de tekst.
• De kop ‘’Onze verantwoordelijkheden voor het onderzoek over de opgave’’ mist.
• De plaatsnaam komt niet overeen met de plaatsnaam van de instelling.
AR en Corona
De ministers van OCW hebben besloten dat de deadline van 1 juli 2020 wordt
gehandhaafd voor de indiening van de jaarverslaggeving over 2019 met
controleverklaring van de accountant, de elektronische gegevens over 2019 en de
bekostigingsgegevens in de sector po of het OBO in de sector vo en mbo (inclusief het
(de) bijbehorende assurance-rapport(en) van de accountant). Daarbij is er, indien
mogelijk, coulance in het geval de aanlevering vertraagd is vanwege de coronacrisis.
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Wat doet het bevoegd gezag?
Vanaf 15 juni 2020 kan een bevoegd gezag een e-mail (geen brief of telefonisch) naar
het Informatiecentrum Onderwijs van DUO (ico@duo.nl) zenden. Het bevoegd gezag
ontvangt van ICO via de mail een formulier met een aantal standaardvragen. Dit
formulier moet door het bevoegd gezag worden ingevuld, ondertekend en per e-mail
worden teruggestuurd.
Wat gebeurt er met uw verzoek?
OCW bericht aan de hand van het formulier het bevoegd gezag (via ICO) of aanlevering
later dan 1 juli 2020 kan plaatsvinden. Het wel of niet toewijzen van het uitstelverzoek
en de berichtgeving hiervan gebeurt binnen 3 werkdagen vanaf de ontvangstbevestiging
van het uitstelverzoek.
Een belangrijk aspect daarbij is de aard en de lengte van het uitstel. Het uitstel voor het
indienen van de jaarverslaggeving over 2019 met controleverklaring van de accountant,
de elektronische gegevens over 2019 en de bekostigingsgegevens in de sector po of het
OBO in de sector vo en mbo (inclusief het (de) bijbehorende assurance-rapport(en) van
de accountant) kan maar voor een beperkte duur worden verleend. Immers voor een
correcte berekening van de bekostiging voor de sectoren is deze informatie tijdig nodig.
Wanneer een verzoek indienen?
Een verzoek om coulance kan in de periode 15 juni 2020 tot 1 juli 2020 ingediend
worden. Verzoeken vanaf 1 juli 2020 worden niet meer in behandeling genomen. De
coulance geldt voor alle bevoegd gezagen, dus ook de bevoegd gezagen in Caribisch
Nederland, die vertraging verwachten vanwege de coronacrisis.
Tot slot
In de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs is vastgelegd dat de formele aanleverdatum
1 juli 2020 is. Vanwege de coronacrisis gaat OCW hier coulant mee om. Wel betekent dit
dat afwijzing van coulance niet voor bezwaar of beroep vatbaar is. Indien onverhoopt
geen coulance kan worden verleend bij een uitstelverzoek, geldt het reguliere proces van
de indiening van jaarstukken 2019.
Doorlopende Leerroute vmbo-mbo
Het betreft een leerroute vanaf vmbo bovenbouw tot en met een mbo-diploma (niveaus
2, 3 en 4), waarbij het onderwijs verdiept, verrijkt of in sommige gevallen versneld kan
worden. De vo-school is verantwoordelijk voor het vo-onderwijs, examinering en
diplomering. De mbo-instelling is verantwoordelijk voor het mbo-onderwijs, examinering,
diplomering en beroepspraktijkvorming.
De doorlopende leerroute vmbo-mbo kan worden verzorgd op een vmbo- en/of mboinstelling
https://www.duo.nl/zakelijk/middelbaarberoepsonderwijs/studentenadministratie/doorlopende-en-geintegreerde-leerroutevmbo-mbo.jsp
Er worden twee leerroutes onderscheiden, de doorlopende leerroute waarin MBO en VO
worden gecombineerd tot één onderwijsprogramma waarbij zowel een VMBO, als een
MBO-diploma moet worden behaald.
En de geïntegreerde leerroute die vanaf het derde leerjaar een onderwijsprogramma
biedt die wordt afgesloten met enkel een MBO-diploma (niveau 2).
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Bij de doorlopende leerroute moet het vmbo diploma moet (uiterlijk) in het derde
leerjaar van de leerroute behaald worden (alleen bij DLR).
Er is geen doorlopende leerroute mogelijk bij entree-opleidingen (MBO niveau 1)
Eerste twee jaar doorlopende leerroute vmbo-mbo geldt vo-bekostiging, daarna mbobekostiging.
Tijdens de fase-VO is de VO-instelling verantwoordelijk voor het melden en afhandelen
van verzuim en vroegtijdig schoolverlaten en tijdens de fase-MBO is dit de MBOinstelling.
Melding in RIO
De mbo-instelling die een doorlopende leerroute vmbo – mbo verzorgt, meldt dit aan
DUO door de informatie op te geven in RIO bij het opleidingen aanbod
Geef hier aan welke route je verzorgt:
• de geïntegreerde leerroute
• de doorlopende leerroute
En geef per route aan met welke VO onderwijsaanbieder(s) deze leerroute wordt
verzorgd.
Voor de VO-instelling geldt hetzelfde.
Samenwerkingsovereenkomst
1. Een doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt op grond van een
samenwerkingsovereenkomst gezamenlijk verzorgd door het bevoegd gezag van een
school en het bevoegd gezag van een instelling voor beroepsonderwijs.
2. In de samenwerkingsovereenkomst zijn in elk geval afspraken opgenomen over:
a. het profiel en het aanverwante opleidingsdomein of de aanverwante kwalificatie waarin
de doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt aangeboden;
b. de vormgeving van de leiding over de doorlopende leerroute vmbo-mbo, waaronder de
samenstelling en de wijze van benoeming van die leiding en de taken en bevoegdheden
die door de bevoegde gezagsorganen van de school en de instelling voor
beroepsonderwijs zijn opgedragen aan die leiding;

3

c. de wijze waarop de leiding over de doorlopende leerroute vmbo-mbo inlichtingen
verstrekt en verantwoording aflegt aan de bevoegde gezagsorganen van de school en de
instelling voor beroepsonderwijs;
d. de organisatorische en onderwijskundige inrichting van de doorlopende leerroute,
waaronder de inzet van personeel en het gebruik van faciliteiten van de aan de
overeenkomst deelnemende partijen;
e. in geval van overdracht van een deel van de door de school of instelling voor
beroepsonderwijs ontvangen bekostiging met toepassing van artikel 96t respectievelijk
artikel 8.5a.16 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, de omvang en de bestemming
van de over te dragen middelen;
f. de inhoud van de overstapoptie, bedoeld in artikel 10b20 en artikel 8.5a.15 van de Wet
educatie en beroepsonderwijs;
g. de wijze waarop het bedrijfsleven zal worden betrokken bij de invulling van de
doorlopende leerroute vmbo-mbo;
h. de wijze van geschilbeslechting tussen de deelnemende partijen over de uitvoering
van de overeenkomst; en
i. de voorwaarden waaronder een andere school of een andere instelling voor
beroepsonderwijs partij kan worden bij de overeenkomst, de voorwaarden waaronder de
overeenkomst kan worden opgezegd of ontbonden, alsmede de wijze waarop de
overeenkomst in andere gevallen kan worden gewijzigd, telkens met het oog op het
zoveel mogelijk beperken van de gevolgen voor de leerlingen en deelnemers.
Kanttekening daarbij: DUO is geen partij als het gaat om de
samenwerkingsovereenkomst. Inspectie zal kunnen controleren of er aan de wettelijke
vereisten voor het aanbieden van een DLR is voldaan.
Als er een DLR is binnen dezelfde instelling die zowel VO als MBO biedt, moet er dan ook
een samenwerkingsovereenkomst worden gemaakt?
Als je wettekst m.b.t. de doorlopende leerroute hierboven ziet staat er niet dat een
samenwerkingsovereenkomst niet nodig is. Daarnaast worden een flink aantal zaken
opgesomd die in een samenwerkingsovereenkomst moeten worden opgenomen waarvan
het ook van belang is om formeel vast te leggen als er binnen één school een DLR wordt
aangeboden.
Inschrijving in BRON voor VO
VO instellingen geven bij een inschrijving aan: welke doorlopende leerroute vmbo-mbo
de leerling volgt en in welke fase van de leerroute de leerling zich bevindt
Bij de inschrijving in BRON VO wordt vanaf leerjaar 3 opgenomen:
• het opleidingskenmerk:
o doorlopende leerroute of,
o geïntegreerde leerroute
• de fase waarin de leerling zich bevindt:
o VO of,
o MBO
Inschrijving in BRON voor MBO
De mbo instelling levert een inschrijving aan BRON op het moment dat dit voor zijn
proces noodzakelijk is (bv vanaf het moment dat men stage loopt)
• de inschrijving MBO vindt al plaats in leerjaar 1 of 2 van de doorlopende
leerroute vmbo - mbo
Bij de inschrijving in BRON MBO worden extra gegevens opgenomen:
de leerroute met de waarden:
• doorlopende leerroute (DLR), of
• geïntegreerde leerroute (GLR)
de leerroute fase waarin de leerling zich bevindt:
• VO, of
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• MBO
In zowel de VO-fase als de MBO-fase van de leerroute registreert men bij de ‘indicatie
bekostigbaar’ de waarde ‘Ja’
DUO Bekostiging zal controleren op de waarde van leerroute fase. De bekostigingsstatus
zal: ‘Nee’ zijn als het de VO fase betreft
 In dat geval wordt een relevant signaal gegeven in het
bekostigingsbericht
Bij registratie in BRON vinden controle plaats:
• verlaat de student de leerroute, dan dient men uit te schrijven
(Een wisseling tussen de beide leerroutes (GLR en DLR) is voor de registratie in BRON
toegestaan)
• geen doorlopende leerroute vmbo - mbo voor entree-opleidingen (MBO niveau 1)
• geen geïntegreerde leerroute anders dan voor MBO niveau 2
• geen specialistenopleiding in de leerroutes
Een controle achteraf of de fase tussen de VO- en MBO-inschrijving overeenkomen is
cruciaal voor een aantal achterliggende processen (Bekostiging, verzuim, SF)
Informatie voor Studenten
Voor studenten is een handig stroomschema gemaakt.
https://www.duo.nl/zakelijk/images/stroomschema-doorlopende-en-gentegreerdeleerroute.pdf
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