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Geachte heer Slob, 
 
Het Besluit samenwerking VO-BVE regelt dat VO-leerlingen die nog geen diploma hebben 
behaald of die voor het eindexamen gezakt zijn, via uitbesteding door de VO-school gebruik 
kunnen maken van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (hierna vavo). Op 19 
oktober 2017 is het Besluit tot wijziging van het Besluit samenwerking VO-BVE voor toetsing 
aan ATR voorgelegd. Met de wijziging van dit Besluit wordt geregeld dat ook 16- en 17-jarige 
leerlingen mét een havo- of vwo-diploma via de VO-school toegelaten kunnen worden tot het 
vavo. Deze leerlingen kunnen zo deficiënties (ontbrekende vakken of te lage cijfers) in hun 
vakkenpakket wegwerken om tot de vervolgstudie van hun keuze toegelaten te kunnen worden. 

Toetsingskader 
ATR heeft de gevolgen voor de regeldruk beoordeeld aan de hand van het volgende 
toetsingskader:  
1. Nut en noodzaak: is er een taak voor de overheid en is regelgeving het meest aangewezen 

instrument? 
2. Zijn er minder belastende alternatieven mogelijk? 
3. Is gekozen voor een uitvoeringswijze die werkbaar is voor de doelgroepen die de wetgeving 

moeten naleven? 
4. Zijn de gevolgen voor de regeldruk volledig en juist in beeld gebracht? 

1. Nut en noodzaak 
Het college constateert dat nut en noodzaak van de wijziging zijn onderbouwd. In de Nota van 
toelichting is aangegeven dat scholen in toenemende mate investeren in de loopbaanoriëntatie 
van leerlingen om hen te begeleiden bij het maken van passende keuzes voor een 
vakkenpakket en/of vervolgstudie.  
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Zonder aanpassing van wet- en regelgeving is het voor minderjarige havo- en vwo-
gediplomeerden echter niet mogelijk om deficiënties in hun vakken pakket weg te werken 
zonder een volledig eindexamenjaar opnieuw te doen. Aanpassing per besluit (AMvB) wordt 
gezien als de minst ingrijpende en relatief snelle manier om hier een passende oplossing voor 
te bieden. 

2. Minder belastende alternatieven 
De eventuele minder belastende alternatieven zijn in ogenschouw genomen. Geconcludeerd is 
dat zowel het VO als het vavo geen passende uitkomst biedt voor de doelgroep. Alternatieven 
om deficiënties in het vakkenpakket weg te werken, zoals het afleggen van staatsexamens, 
bieden geen passende oplossing. De benodigde begeleiding van de leerlingen ontbreekt dan. 
Uitbesteding van de leerling door hun VO-school naar het vavo heeft daarom de voorkeur.  

3. Werkbaarheid 
Uit de Nota van toelichting blijkt dat is nagedacht over de uitvoerbaarheid van de wijziging. 
Hierover heeft overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van scholen en instellingen. 
Waar mogelijk is aangesloten bij de bestaande praktijk.  

4. Gevolgen regeldruk 
De gevolgen voor de regeldruk zijn beperkt: de groep havisten en vwo’ers die van de verruiming 
gebruik gaat maken, is gering. De administratieve lasten voor de instellingen op jaarbasis zijn 
berekend en in beeld gebracht in de Nota van toelichting. Het college adviseert om daarbij een 
onderscheid te maken tussen de structurele en eenmalige administratieve lasten voor de 
instellingen. De eenmalige lasten omvatten de kosten om kennis te nemen van de wijziging van 
het Besluit, de kosten voor het aanpassen van de administratie ten behoeve van de nieuwe 
doelgroep en de kosten van het communiceren over de mogelijkheid om gebruik te maken van 
de regeling.  
De administratieve lasten voor de nieuwe doelgroep (leerlingen) zijn nog niet berekend en 
inzichtelijk gemaakt.  
 
4.1 Het college adviseert de gevolgen voor de regeldruk volledig in beeld te brengen en 

in de Nota van toelichting bij het besluit op te nemen.    

Dictum 
Gelet op bovengenoemde bevindingen is het eindoordeel ten aanzien van de consultatieversie 
van dit voorstel: 
 
Het voorstel indienen, nadat met de adviespunten rekening is gehouden. 
 
Het college verzoekt u om ATR te informeren over de uitkomsten van de internetconsultatie. 
Mocht daaruit blijken dat een proportioneel aantal minderjarige leerlingen met een diploma van 
de theoretische leerweg van het vmbo (vmbo-tl) behoefte heeft om één of meer aanvullende 
vakken te volgen van de opleiding waarvoor ze al een diploma hebben behaald, adviseert het  
college in het voorliggende Besluit ook deze leerlingengroep op te nemen.   
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Het college vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en verneemt graag van 
u op welke wijze u met onze adviespunten rekening hebt gehouden.  
 
Hoogachtend, 
 
 
w.g. 
 
M.A. van Hees R.W. van Zijp 
Voorzitter Secretaris 
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