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Algemeen

Deze publicatie bevat informatie over de procedure voor het aanvragen van het recht tot
het afnemen van eindexamens voortgezet onderwijs (vo) door scholen voor voortgezet
speciaal onderwijs (vso) en het uitreiken van diploma’s aan leerlingen die deze examens
met goed gevolg hebben afgelegd. De Wet kwaliteit speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs (Wet kwaliteit (v)so) is door het Parlement aangenomen en gepubliceerd in het
Staatsblad (Stb 545, 13 november 2012). Dit houdt onder meer in dat vso-scholen die
zijn aangewezen als vo-exameninstelling voor een bepaalde vo-schoolsoort met ingang
van 1 augustus 2013 hun leerlingen in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs mogen
voorbereiden op examinering door de eigen vso-school.
Achtergrond van de openstelling van deze aanwijzing als vo-exameninstelling voor vsoscholen is het streven de kansen op effectieve participatie in de maatschappij van
leerlingen met een beperking te vergroten door de kwaliteit van het (v)so verder te
verhogen. Hiertoe zijn verschillende maatregelen vastgelegd in de Wet kwaliteit (v)so. Het
onderwijs in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs van het vso is erop gericht de
leerlingen zodanig op te leiden dat zij door kunnen stromen naar regulier onderwijs of een
succesvolle overstap kunnen maken naar een vervolgopleiding. Een van de maatregelen
om de kwaliteit van het vso verder te verbeteren is het openstellen van de mogelijkheid
voor vso-leerlingen om op de eigen vso-school vo-examens af te leggen en een vodiploma van de eigen vso-school te behalen. Het bevoegd gezag van een vso-school die
een aanwijzing heeft verworven als vo-exameninstelling voor een bepaalde voschoolsoort, heeft de bevoegdheid om voor die schoolsoort zelf de reguliere vo-examens
af te nemen en de bijbehorende vo-diploma’s uit te reiken.

Wettelijke voorwaarden voor aanwijzing
In artikel 59a van de WVO wordt bepaald dat de eisen voor niet-bekostigde scholen van
overeenkomstige toepassing worden verklaard voor vso-scholen die zelf willen examineren
en diplomeren. Dit vormt de wettelijke grondslag voor de bevoegdheid van de minister om
een vso-school die aan de vereisten voldoet een aanwijzing te verstrekken. De eisen
waaraan een vso-school moet voldoen om te kunnen worden aangewezen als voexameninstelling worden benoemd in de artikelen 56, 57, 58 en 59 van de WVO.
Om te kunnen worden aangewezen moet de vso-school op grond van artikel 56 WVO
voldoen aan de volgende eisen: de duur van de cursus, het schoolplan en bevoegde
leraren moeten overeenkomen met een reguliere school voor voortgezet onderwijs.
In artikel 57 van de WVO wordt bepaald dat het bevoegd gezag het schoolplan,
bewijsstukken dat wordt voldaan aan de bekwaamheidseisen en de statuten en het
bestuursreglement overlegt bij het verzoek om aangewezen te worden. Op grond van
artikel 59a hoeft een vso-school echter geen statuten en geen bestuursreglement te
overleggen.

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs:

Pagina

verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs

2/6

Mededeling
Mededeling OCW

Datum

10 januari 2013
Kenmerk

OND-2012/202012
In artikel 58 van de WVO wordt bepaald dat de toelatingsvoorwaarden die gelden voor het
voortgezet onderwijs en de eisen die gelden voor de cursusduur van de onderscheiden voschoolsoorten van toepassing zijn.

Kwaliteitseisen van de inspectie
De Inspectie van het Onderwijs maakt bij het toezicht op de aangewezen vso-scholen
gebruik van een waarderingskader. Hierin zijn aspecten opgenomen met betrekking tot de
kwaliteit van toetsing en examinering. Deze aspecten zijn gebaseerd op de WVO.

Voorwaarden voor de uitvoering van de examinering
In het Eindexamenbesluit VO zijn de eisen uitgewerkt waaraan scholen voor vo moeten
voldoen. Deze eisen zijn ook van toepassing op aangewezen vso-scholen. Eén van de
eisen is dat een school vóór 1 oktober het examenreglement en het programma van
toetsing en afsluiting (PTA) aan de onderwijsinspectie opstuurt.
Dit houdt in dat de Inspectie van het Onderwijs van elke vo-exameninstelling voor 1
oktober van het schooljaar een examenreglement en een PTA ontvangt, en daarop
controleert. Deze datum heeft betrekking op het schooljaar waarin schoolexamens worden
afgenomen.
In het Eindexamenbesluit VO (artikel 59) zijn de voorwaarden aangegeven waaronder het
mogelijk is over te gaan tot een over twee schooljaren gespreid examen. De Inspectie van
het Onderwijs dient hierin gehoord te worden. Het verdient aanbeveling in het PTA
rekening te houden met deze voorwaarden. Het gaat hier overigens nadrukkelijk om een
volledig examen.

Niveau van de aanvraag
De aanwijzing van een vso-school als vo-exameninstelling vindt plaats op het niveau van
de school. De aanvraag wordt gedaan op het niveau van het BRIN-nummer. De erkende
nevenvestigingen die onder dat BRIN-nummer vallen en waar leerlingen onderwijs volgen
zijn bij die aanwijzing inbegrepen.
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Aanvraagprocedure

Begrippen
Hieronder volgt een omschrijving van enkele begrippen, zoals die in het kader van de hier
beschreven procedure worden gehanteerd.
Onder een vso-school wordt in deze procedure verstaan een school als bedoeld in artikel 1
van de Wet op de expertisecentra (WEC) waar voortgezet speciaal onderwijs wordt
verzorgd.
Met een vo-exameninstelling wordt in deze procedure een school bedoeld die bevoegd is
om aan de leerlingen, op grond van het met goed gevolg afleggen van een eindexamen
aan de school, het diploma uit te reiken als bedoeld in artikel 59 van de WVO.
Onder een aanwijzing als vo-exameninstelling wordt in deze procedure verstaan een
beschikking van de minister aan het bevoegd gezag van een school, waarin een aanvraag
volgens deze procedure wordt ingewilligd.

Procedure
De aanvraagprocedure voor verstrekking van een aanwijzing als vo-exameninstelling aan vso-scholen kan
in een aantal stappen worden beschreven:
1.

De minister kan op grond van een aanvraag van het bevoegd gezag van een school een
aanwijzing als vo-exameninstelling voor een of meer schoolsoorten verstrekken. Een aanvraag
kan worden gedaan per vo-schoolsoort en wordt ingediend bij de minister.
Het bevoegd gezag kan een aanvraag voor een aanwijzing als vo-exameninstelling indienen
vergezeld van alle bijlagen. Bij de aanvraag moet worden aangegeven voor welke voschoolsoort(en) de aanvraag wordt gedaan. Het bevoegd gezag kan de aanvraag richten aan DUO
(DUO/OND/ODS, Postbus 606, 2700 ML ZOETERMEER).

2.

Een aanvraag van het bevoegd gezag dient vergezeld te gaan van de vereiste documenten,
namelijk:
•

Het schoolplan.

•

Een document waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de bekwaamheidseisen voor de docenten
overeenkomstig een reguliere school voor voortgezet onderwijs.

•

Een document waaruit blijkt dat de onderwijstijd en de cursusduur voldoen aan de wettelijke
vereisten.
Bij de aanvraag aanwijzing als vo-exameninstelling door een school voor vso- voegt u in elk
geval de drie genoemde bijlagen.
Uit het schoolplan moet onder meer blijken dat de vso-school per schoolsoort waarvoor de
aanwijzing wordt aangevraagd alle profielen en voor het vbo de beide leerwegen moet
(kunnen) aanbieden om te worden aangewezen als exameninstelling voor die schoolsoort.
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3.

Er moet naar het oordeel van de Onderwijsinspectie sprake zijn van voldoende onderwijskwaliteit.
Belangrijke indicatie dat de onderwijskwaliteit niet voldoende is, is als de school in de afgelopen
vijf jaar het inspectieoordeel “zeer zwak” heeft gekregen. Als de school het oordeel “zwak” heeft,
moet door de inspectie beoordeeld worden of de actuele kwaliteit voldoende is.

4.

De aanvraag voor een aanwijzing dient uiterlijk 1 oktober van enig jaar te zijn ontvangen als de
school tijdig voor het begin van het aansluitende schooljaar over een aanwijzing wil beschikken.
Aan de hand van de hierboven genoemde aanvraag voert DUO een marginale toetsing uit om te
bepalen of de aanvraag compleet is. Wanneer de aanvraag niet compleet is, wordt de aanvrager
in de gelegenheid gesteld binnen twee weken de ontbrekende gegevens aan te leveren. Wanneer
de ontbrekende gegevens niet binnen de aangegeven termijn door DUO zijn ontvangen, dan is
het niet gegarandeerd dat de aanwijzing tijdig vóór het begin van het nieuwe schooljaar is
verstrekt.

5.

De Inspectie van het Onderwijs adviseert de minister over de aanvraag, in principe binnen een
termijn van drie maanden.
De aanvraag wordt ter beoordeling voorgelegd aan de onderwijsinspectie. Deze beoordeling houdt
in dat de inspectie de aanvraag toetst op de kwalitatieve aspecten. De inspectie brengt op basis
van een onderzoek een advies aan de minister uit. De onderzoeken kunnen zowel
dossieronderzoeken zijn, als onderzoeken bij de school. De minister beslist vervolgens op de
aanvraag.

6.

De minister besluit na ontvangst van het inspectieadvies over het verstrekken van een
aanwijzing, in principe binnen een termijn van een maand.

Uiteindelijk kan de aanvrager binnen een standaard afhandelingstermijn van vier maanden na ontvangst
van de volledige aanvraag een besluit tegemoet zien. Wanneer een aanvraag niet binnen deze
standaardtermijn kan worden afgehandeld, stelt DUO de aanvrager hiervan vóór het aflopen ervan op de
hoogte, onder vermelding van de termijn waarbinnen de beschikking alsnog zal worden afgegeven.
De afhandelingstermijn van vier maanden na indiening van de aanvraag maakt het mogelijk dat de school
tijdig, dat wil zeggen vóór 1 februari, de schoolgids kan uitbrengen waarin is aangegeven dat de school de
aanwijzing heeft verworven.

Voorwaarden voor het verstrekken van een aanwijzing
De school waarvoor het bevoegd gezag een aanvraag voor een aanwijzing heeft ingediend
dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
a.

De duur van de cursus, het schoolplan en de bevoegdheden van de leraren
moeten voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 56 van de WVO.

b.

De toelatingsvoorwaarden en de cursusduur van de onderscheiden
schoolsoorten en leerwegen waarop de aanvraag betrekking heeft, moeten
voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 58 van de WVO.
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Intrekken
De minister kan op basis van het advies van de onderwijsinspectie besluiten tot intrekking
van de aanwijzing als vo-exameninstelling. De inspectie hanteert daarbij de gronden voor
intrekking zoals vastgelegd in artikel 59 van de WVO. Dit betekent dat de minister de
aanwijzing kan intrekken als niet wordt voldaan aan de artikelen 56 en 58 van de WVO,
indien misbruik blijkt van de verleende aanwijzing en/of als de school in strijd handelt met
artikel 5:20 van de Awb.

Aanvragen voor het schooljaar 2013-2014
Indien het bevoegd gezag al aan het begin van het schooljaar 2013-2014 het
recht van examinering wil uitoefenen, zullen op de aanvraag zoveel mogelijk
kortere afhandelingstermijnen worden toegepast, om ervoor te zorgen dat de
school die een aanwijzing heeft verworven hierover tijdig vóór het begin van het
schooljaar 2013-14 kan beschikken.
De uitstroomprofielen vso zijn verplicht gesteld met ingang van 1 augustus
2013. De wetgeving waarin dit wordt bepaald is op 13 november 2012 in het
Staatsblad gepubliceerd, en de bepaling over de mogelijkheid van een
aanwijzing als vo-exameninstelling treedt per 1 januari 2013 in werking. Dit
betekent dat aanvragen vanaf die datum kunnen worden ingediend. Dit maakt de
aanvraagperiode voor het eerstvolgende schooljaar zeer kort. Daarom wordt
voor aanvragen voorafgaand aan het schooljaar 2013-14 de standaard
afhandelingstermijn voor een aanvraag eenmalig zoveel mogelijk ingekort.
Scholen die vóór aanvang van het schooljaar 2013-2014 willen beschikken over
de bevoegdheid tot examinering, wordt aangeraden zo spoedig mogelijk na 1
januari 2013 een aanvraag in te dienen.

Inwerkingtreding
Deze aanvraagprocedure wordt opengesteld met ingang van 1 januari 2013, de datum
waarop de bepalingen over de aanwijzing als vo-exameninstelling in werking treden.

Publicatie
Deze aanvraagprocedure zal bekend worden gemaakt op de internetsite www.duo.nl
(Zakelijk, Instellingsinformatie, Regelingen OCW) van de Dienst Uitvoering Onderwijs van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Namens deze:
De directeur Producten en Diensten van de Dienst Uitvoering Onderwijs
Drs. S.J. van Spijker
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