Geacht bestuur,
Op 11 april 2017 heeft DUO u een brief gestuurd over de herziening van het Overzicht
vaststelling tellingen (Ovt) naar aanleiding van de controle van de leerlinggewichten op de
teldatum 1 oktober 2014.
In deze brief treft u meer specifieke informatie aan, o.a. over bezwaar maken tegen dit
besluit, gebruikmaken van de samenwerkruimte, asielzoekerskinderen en de gevolgen voor
de bekostiging.
Correctie 1 oktober 2014 telling
De leerlinggewichten op uw scholen zijn op de teldatum 1 oktober 2014 gecontroleerd door
accountantskantoor Deloitte of Vanberkel Professionals. Deze controle had betrekking op:
1. De gewichten van leerlingen die in eerdere controles niet eenduidig konden worden
vastgesteld (de zogenaamde C-bevindingen).
2. De nieuwe instroom na 1 oktober 2013.
3. Scholen die nog niet eerder door Deloitte zijn bezocht; deze zijn volledig
gecontroleerd voor gewichten op teldata 1 oktober 2012, 1 oktober 2013 en 1
oktober 2014.
4. Scholen die bezocht zijn door Vanberkel Professionals; deze zijn gecontroleerd voor
gewichten op teldatum 1 oktober 2014.
In het kader van de controle heeft u tellijsten met bevindingen ontvangen.
Gevolgen
In een aantal gevallen heeft de controle ertoe geleid dat er wijzigingen optreden in de
vaststelling van de leerlinggewichten. DUO heeft de resultaten van de bevindingen uit de
tellijsten verwerkt in een herzien Ovt met teldatum 1 oktober 2014 (zie ‘Instellingsinformatie’ op www.duo.nl > zakelijk> instellingsinformatie). Tegen dit Ovt kunt u bezwaar
maken.
Op het moment dat de herziene gewichten van 1 oktober 2014 definitief vastgesteld zijn1,
herrekent DUO op basis van de vastgestelde gewichten de bekostiging. Vervolgens worden
de herziene gewichten met teldatum 1 oktober 2014 ook doorgevoerd in de volgende
tellingen en de bekostiging die daarop gebaseerd is. Het gewicht van de leerling is
vastgesteld voor de gehele periode dat een leerling is ingeschreven op de school.
Mijn BRON
U kunt op het Ovt met teldatum 1 oktober 2014 geen individuele leerlingen zien en
daardoor niet herleiden van welke leerlingen het gewicht is herzien. DUO heeft om die
reden in Mijn BRON per school een lijst met gecontroleerde leerlinggewichten klaargezet.
Hierin kan de contactpersoon, die voor de school gemachtigd is om leerlinggegevens met
Bron uit te wisselen, zien voor welke leerlingen het gewicht is herzien.
De gemachtigde ontvangt van Mijn BRON een aparte mail met instructies over waar hij/zij
de lijst met gecontroleerde leerlinggewichten kan vinden in Mijn BRON. De mail bevat een
wachtwoord om toegang te verkrijgen tot de lijst met gecontroleerde leerlinggewichten. Het
bestuur ontvangt een kopie van dat bericht zonder wachtwoord.
Bezwaar
U kunt bezwaar indienen tegen het herziene Ovt. Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken
na de dagtekening van de beschikking/Ovt door DUO zijn ontvangen. Indien uw bezwaar
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Een gewicht wordt definitief vastgesteld wanneer de bezwaartermijn is verstreken, zonder dat er
bezwaar is ingediend of wanneer een gewicht in bezwaar/beroep wordt vastgesteld.

niet binnen deze termijn wordt ontvangen, kan uw bezwaar niet-ontvankelijk worden
verklaard.
Bezwaar indienen
Wat moet u doen? Schrijf een bezwaarschrift. In uw bezwaarschrift moet in ieder geval
staan:
- de datum;
- uw naam en adres;
- indien van toepassing: de naam en het adres van uw instelling;
- tegen welke beslissing/beschikking u bezwaar maakt en voor welke school;
- uw handtekening;
- de reden van uw bezwaar (waarom bent u het niet eens met de genomen
beslissing?).
Checklist bezwaar
Als u bezwaar maakt, houdt u dan rekening met de onderstaande punten. Dit helpt om de
procedure zo kort mogelijk te houden. DUO kan alleen een volledige heroverweging van het
Ovt maken als de onderbouwing van het bezwaarschrift compleet is.
- Controleer van welke leerlingen de leerlinggewichten bij het herziene Ovt zijn gewijzigd
en met welke wijzigingen u het niet eens bent. U kunt hiervoor gebruik maken van de in
Mijn BRON beschikbaar gestelde lijst met gecontroleerde leerlinggewichten en
(voorzover bekend) reden van aanpassing.
- Geef per school aan met welke leerlinggewichten u het niet eens bent onder vermelding
van de naam en het burgerservicenummer van de leerling.
- Vermeld duidelijk de gronden: waarom bestaat er volgens u recht op een bepaald
gewicht bij een bepaalde leerling?
- Onderbouw uw bezwaar daarnaast met bewijsstukken, zoals (nieuwe) ouderverklaringen.
- Indien u een nieuwe ouderverklaring toestuurt, gebruik hiervoor bij voorkeur het
nieuwe, voorgeschreven formulier ouderverklaring. Deze bestaat uit een voorblad en
bijlagen. U kunt het formulier vinden op de zakelijke site van DUO: Primair Onderwijs >
gewicht leerling bepalen > ouderverklaring invullen.
- Wanneer u een nieuwe ouderverklaring toestuurt, gaat het om de situatie op het
moment van inschrijving van de leerling. Tevens moet het opleidingsniveau voor iedere
ouder of verzorger zijn ingevuld en moet de ouderverklaring door de ouder of verzorger
zijn ondertekend. Het gaat om de hoogst genoten opleiding. Deze hoeft niet afgerond te
zijn. Heeft de ouder een opleiding in het buitenland gevolgd, bepaal dan in welk land de
hoogst genoten opleiding is gevolgd. De onderwijssystemen van verschillende landen
zijn terug te vinden op de zakelijke site van DUO: Primair Onderwijs > gewicht leerling
bepalen. Daar vindt u ook de bij verschillende landen behorende ouderverklaringen.
- Wilt u gebruik maken van het plaatsen van bestanden/ouderverklaringen op de
Samenwerkruimte (zie hieronder de tekst onder ‘Bestanden op de Samenwerkruimte’),
geeft u dan in het bezwaarschrift aan hiervan gebruik van te willen maken en geef de
naam, initialen, functie, e-mailadres en mobiele nummers door van de gemachtigden
die hiermee gaan werken.
Bestanden op de Samenwerkruimte
Om eenvoudig en veilig gegevens uit te kunnen wisselen met DUO, heeft DUO een digitale
Samenwerkruimte ingericht. In deze Samenwerkruimte kunt u per bestuur/school
ouderverklaringen uploaden en andere gegevens uitwisselen die mogelijk van toepassing
zijn bij de beoordeling van uw bezwaarschrift. U kunt hiervan gebruik maken wanneer u in
bezwaar gaat. Nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van de
Samenwerkruimte, ontvangt u van ons verdere instructies over het gebruik.

Asielzoekerskinderen
Onder de gecontroleerde leerlinggewichten bevinden zich ook leerlinggewichten van
asielzoekerskinderen. Is naar aanleiding van de controle door de accountant een ander
gewicht vastgesteld voor een asielzoekerskind en bent u het hier niet mee eens, dan kunt u
hier tegen bezwaar aantekenen. U dient bij het bezwaar een registratieformulier van het
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) te voegen. U kunt daarmee aantonen dat het
om een asielzoekerskind gaat.
U kunt de COA-registratieformulieren eveneens via de Samenwerkruimte uploaden.
Vragen
Wanneer u aanvullende vragen heeft vindt u op www.duo.nl onder 'Zakelijk’, ‘Primair
onderwijs’, “gewicht leerling bepalen' meer informatie. Het Informatiecentrum onderwijs is
op werkdagen te bereiken van 09.00 -13.00 uur via 079 323 23 33 (po).
U kunt ook een e-mail sturen naar ico@duo.nl.
(ondertekening DUO)

Handleiding indienen van bezwaar
In aanvulling op de brief vindt u in deze bijlage nadere informatie hoe u bezwaar kunt
indienen. Als u deze stappen volgt zorgt dit voor een zo snel mogelijke afhandeling van
uw bezwaar.
I.
Uw
II.

Welke stappen heeft DUO tot nu toe gezet?
bestuur heeft van DUO het volgende ontvangen:
een brief met uitleg,
een herzien Overzicht vaststelling tellingen (Ovt)
en een bericht dat de bijbehorende lijst met gecontroleerde leerlinggewichten voor u
klaarstaat in Mijn Bron.
Welke stappen kunt u als bestuur van de school ondernemen?

Controleren van de leerlinggewichten en OVT:
1. Ga naar Mijn Bron en download vanaf daar de lijst met gecontroleerde leerlinggewichten.
Sla deze versie op.
2. Vergelijk de leerlinggewichten tussen het oorspronkelijke Ovt op teldatum 01-10-2014 en het
herziene Ovt op aantallen. Dit dient overeen te komen met de individuele leerlingen waarvan
het leerlinggewicht is gewijzigd.
3. Vergelijk de individuele leerlinggegevens en leerlinggewichten met de tellijsten die u in uw
bezit heeft.
4. Bent u het eens bent met de leerlinggewichten in de specificatie en met de leerlinggewichten
op het Ovt? Dan hoeft u geen verdere actie te ondernemen.
Opstellen Bezwaar
5. Stel een bezwaarschrift op (zie de checklist in de brief) en stuur dit per post naar DUO
(dit kan niet digitaal!)
Geef aan dat u gebruik wilt maken van de samenwerkruimte (zie A)
óf
kies voor het uitwisselen van informatie op papier (zie B).
Aanvullen specificatie voor het indienen van het bezwaarschrift
6. Voor de leerlinggewichten waar u het niet mee eens bent, vult u per individuele leerling de
gegevens verder aan in de lijst met gecontroleerde leerlinggewichten:
Geef de reden aan waarom u het niet eens bent met het herziene gewicht;
Geef aan welk gewicht volgens u wel het juiste gewicht is;
Geef aan dat de documenten document worden uploaded in de samenwerkruimte of bij
het bezwaar worden bijgesloten als u geen gebruik maakt van de samenwerkruimte;
- Geef het soort document aan (ouderverklaring Oud (O) of Nieuw (N), COA-formulier(A).
7. Sla de aangevulde lijst met gecontroleerde leerlinggewichten op uw computer op met een
versienummer. (bijv. Bestuursnr_Brinnr_01)
A. Informatie uitwisselen via de digitale samenwerkruimte:
8. Als u heeft aangegeven gebruik te willen maken van de digitale samenwerkruimte, wordt na
ontvangst van uw bezwaar een samenwerkruimte aangemaakt. De samenwerkruimte krijgt
een naam die bestaat uit uw Bestuursnummer en Bestuursnaam. Voor besturen met
meerdere scholen, wordt binnen de samenwerkruimte een aparte ruimte per school
aangemaakt (bijv. Brinnummer_naam school).
9. Elke persoon die u opgegeven hebt voor de samenwerkruimte van DUO, ontvangt het
volgende:
- een korte handleiding, waarin stap voor stap beschreven staat hoe onder andere die

persoon kan inloggen, wat die persoon moet doen bij eventuele technische problemen en
hoe die persoon het wachtwoord kan wijzigen
- een email met uitnodiging voor toegang tot de voor uw bestuur aangemaakte
Samenwerkruimte.
- een email met gebruikersnaam en wachtwoord van ‘noreply@rijksdienst.nl’
10. Nadat u van DUO toegang hebt gekregen tot de samenwerkruimte, logt u in als gast.
11. Upload de door u aangevulde lijst met gecontroleerde leerlinggewichten in de samenwerkruimte (zie stap 6).
12. Upload vervolgens de verschillende documenten ter ondersteuning van uw bezwaarschrift
(ouderverklaringen etc.) in de Samenwerkruimte. U kunt ter rubricering de volgnummers of
een alfabetische volgorde op achternaam aanhouden.
B. Informatie uitwisselen op papier:
Voor de snelst mogelijke manier van afhandeling, adviseert DUO om gebruik te maken van de
samenwerkruimte. Indien u er toch voor kiest om de onderbouwing van het bezwaar per post
aan te leveren, dan kunt u dit op de volgende manier doen:
13. Stuur bij het bezwaarschrift, voor elk leerlinggewicht waar u bezwaar tegen aantekent de
voor onderbouwing benodigde documenten van de betreffende leerling(en).
Stuur tevens de door u aangevulde lijst met gecontroleerde leerlinggewichten (zie
stap 6) waar u bezwaar tegen maakt per email naar bezwaarenberoep@duo.nl onder
vermelding van uw BGnummer en het Brinnummer.
III.

Wat gaat DUO hierna doen met uw bezwaar en de aangeleverde stukken?

14. De juristen van DUO controleren of alle gegevens die u bij uw bezwaar hebt
aangeleverd compleet zijn. Zo nodig wordt contact met u opgenomen en wordt om
aanvullende informatie gevraagd.
15. Als de bewijsstukken compleet zijn, worden deze inhoudelijk beoordeeld.
16. Een jurist van DUO neemt vervolgens contact met u op over de uitkomst van de
beoordeling. Er kan u om aanvullende informatie worden gevraagd.
Deze beoordeling wordt verwerkt in een nieuwe versie van de lijst met gecontroleerde
leerlinggewichten, die u digitaal ter beschikking wordt gesteld.
17. Indien u het hiermee eens bent, stuurt DUO een herzien Ovt met de opnieuw
vastgestelde gewichten op de teldatum 01-10-2014 en wordt aan u gevraagd om een
‘bericht intrekking bezwaar’ te ondertekenen en aan DUO op te sturen.
18. Als de gewichten opnieuw zijn vastgesteld, kan dit leiden tot een bijstelling van de
bekostiging op de teldatum 1-10-2014 en latere teldata.
19. U kunt binnen 6 weken tegen dit besluit beroep instellen in het geval van een beslissing op
bezwaar. In geval van een herziening op grond van 6:19 AWB moet er aangegeven worden
op welke gronden het BG het bezwaar wil voortzetten.
Meer informatie
-Wanneer u aanvullende vragen heeft vindt u op www.duo.nl onder 'Zakelijk’, ‘Primair
onderwijs’, “gewicht leerling bepalen' meer informatie.
-Het Informatiecentrum onderwijs is op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur te bereiken via
079 323 23 33 (po). U kunt ook een e-mail sturen naar ico@duo.nl
-Voor eventuele technische vragen over de samenwerkruimte kunt u mailen naar
ict-demand@duo.nl

