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Aanleiding 

Op 7 april 2022 vond een commissiedebat over DUO plaats. MOCW was daar bij 

aanwezig als politiek eindverantwoordelijke voor de uitvoeringsorganisatie. Het 

ging in dat debat o.a. over het IT-traject ‘Doorontwikkelen Applicatielandschap 

Bekostigen’, uitgevoerd door DUO. 

Over dit IT-traject zijn drie toezeggingen aan de Kamer gedaan: 

▪ MOCW verzoekt het Adviescollege ICT-toetsing een vervolgtoets uit te 

voeren. Brief is verstuurd op 21 okt j.l. 

▪ MOCW informeert de Tweede Kamer halfjaarlijks over het IT-traject. 

▪ Bij de 1e rapportage ontvangt de Tweede Kamer het verbeterplan DUO en 

een uitgebreide risico-inventarisatie. 

Additioneel heeft de vaste Kamercommissie OCW een schriftelijk verzoek gedaan 

om bepaalde ‘monitoringsinformatie’ mee te nemen in de rapportage 

(briefkenmerk 2022D15078) en heeft daarin teven de wens geuit om de 

businesscase in te kunnen zien.  

Aan de Kamercommissie is toegezegd de rapportage te verzenden vóór de 

begrotingsbehandeling onderwijs. 

De bijlagen bij deze nota geven invulling aan de toezeggingen: 

▪ Voortgangsbrief t.a.v. het IT-traject 

▪ Businesscase die vertrouwelijk is in te zien door Kamerleden 

Een eerdere versie van de rapportage inclusief adviesnota is vlak voor het 

herfstreces aangeboden aan MOCW. Op verzoek van MOCW is de rapportage 

omgevormd van een presentatie naar een kamerbrief. 

De adviesnota is grotendeel hetzelfde gebleven omdat ditmaal de voortgangsbrief 

ook voorgelegd wordt aan MPVO. 

Omdat het betreffende IT-systeem alle onderwijssectoren bekostigt, wordt deze 

nota en bijlagen aan u beide gestuurd. Gezien de eindverantwoordelijkheid voor 

DUO van MOCW en zijn deelname aan het debat, is ons voorstel dat MOCW de 

voortgangsrapportage aanbiedt aan de Kamer. 

Geadviseerd besluit 

▪ MOCW en MPVO akkoord met voortgangsrapportage 

▪ MOCW en MPVO akkoord met vertrouwelijk aanbieden van businesscase 

▪ MOCW ondertekent aanbiedingsbrief Kamer, mede namens MPVO. 
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Datum 

1 november 2022 

 

Kernpunten 

Voortraject 

▪ Het IT-traject ‘Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging’, uitgevoerd 

door DUO, vervangt het IT-systeem dat alle onderwijssectoren bekostigt. 

▪ In lente en zomer 2021 heeft het onafhankelijke Adviescollege ICT-toetsing 

het IT-traject getoetst. Het definitieve adviesrapport (d.d. 27 sep 2021) was 

kritisch over professionaliteit van de IT-processen en de gekozen techniek. 

Adviezen over professionalisering zijn overgenomen. Het advies om door te 

gaan met het oude systeem en voor andere technologie te kiezen, is niet 

overgenomen. 

▪ Omdat niet alle adviezen integraal zijn overgenomen, is het advies en 

bestuurlijke reactie toentertijd geagendeerd in de MR, is er een technische 

briefing gegeven aan de vaste kamercommissie OCW en zijn 2 sets aan 

kamervragen beantwoord. 

▪ In het commissiedebat DUO dd. 7 april hebben kamerleden hun zorgen geuit 

over het IT-traject en het niet opvolgen van alle adviezen van het 

Adviescollege. 

▪ In het commissiedebat is daarom de toezegging gedaan halfjaarlijks de 

Kamer te informeren over de voortgang van het IT-traject. 

 

Rapportage 

▪ Eerste deel van de rapportage gaat over wat er is gerealiseerd in het 

afgelopen jaar. Dat er een basissysteem is neergezet waaraan, via 

modelleren, sector per sector, de bekostigingsregelingen worden toegevoegd. 

De bekostiging MBO wordt inmiddels bekostigd met het nieuwe systeem en 

dat gaat goed. 

▪ Een deel van de rapportage gaat over het professionaliseren van de IT-

processen. Daarvoor heeft DUO een verbeterplan opgesteld (transitieplan 

genoemd). In de rapportage is een managementsamenvatting van dat plan 

toegevoegd, met enkele bereikte resultaten. 

▪ Laatste deel van de rapportage geeft antwoord op detailvragen 

(‘monitoringsinformatie’) waar de Kamercommissie schriftelijk om heeft 

gevraagd. 

▪ In de rapportage is ook een ‘dashboard’ opgenomen die de voortgang per 

onderwijssector toont. Plan is om dit dashboard ieder half jaar terug te laten 

komen in de voortgangsrapportage. 

▪ Het oude systeem is nog in gebruik en wordt gebruikt als terugval-optie, 

mocht het nieuwe systeem niet werken. De bekostiging van 

onderwijsinstellingen is niet in gevaar. 

▪ Bij uw akkoord wordt de rapportagebrief aan de Kamer verstuurd. 

 

 

Businesscase (zakelijke rechtvaardiging) 

▪ In eerder genoemde commissiebrief waarin gevraagd wordt om bepaalde. 

‘monitoringsinformatie’ op te nemen in de rapportage, staat: ‘De Kamer 

ontvangt graag inzage in deze businesscase.’ 

▪ De businesscase is kwalitatief en financieel positief. 

▪ Het komt niet/hoogst zelden voor dat een businesscase, bedoeld voor intern 

gebruik, aan de Kamer wordt gestuurd: 

o De businesscase is gericht aan interne DUO-medewerkers, met kennis 

van de context. 
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Datum 

1 november 2022 

 

o De businesscase bevat veel detailinformatie over de bedrijfsvoering van 

DUO en gemoeide kosten. Het zijn bedrijfsgevoelige gegevens. 

▪ Daarom ons voorstel om de businesscase vertrouwelijk aan te bieden. D.w.z. 

ter inzage bij de Griffie, met de vermelding dat deze niet verder verspreid 

mag worden. 

 

 

Toelichting 

Krachtenveld 

▪ Aanwezig bij het commissiedebat op 7 april waren: Van Meenen (D66), Kwint 

(SP), Van der Woude (VVD). 

▪ Van Meenen had zitting in de commissie Elias die in 2012-2015 onderzoek 

deed naar ICT-problemen binnen de Rijksoverheid. Bureau ICT-toetsing, het 

huidige Adviescollege, is voortvloeisel van commissie Elias. 

Uitvoering 

▪ Transitieplan is DUO-breed. Er is vooral gewerkt aan professionalisering van 

het instrumentarium. Het daadwerkelijk gebruik en daarmee merkbaar effect 

staan voor Q4 2022 en Q1 2023 op de planning. Daarover zal gerapporteerd 

kunnen worden in volgende voortgangsrapportages. 

▪ Er zal nog ambtelijk overleg met Adviescollege ICT-toetsing plaatsvinden 

over de scope van hun onderzoek. Opties zijn: het oorspronkelijke advies 

hertoetsen, het transitieplan beoordelen, of beoordeling van de nieuwe 

software plus de terugval-optie. 

 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

nvt 
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Aanleiding 

Op 7 april 2022 vond een commissiedebat over DUO plaats. MOCW was daar bij 

aanwezig als politiek eindverantwoordelijke voor de uitvoeringsorganisatie. Het 

ging in dat debat o.a. over het IT-traject ‘Doorontwikkelen Applicatielandschap 

Bekostigen’, uitgevoerd door DUO. 

Over dit IT-traject zijn drie toezeggingen aan de Kamer gedaan: 

▪ MOCW verzoekt het Adviescollege ICT-toetsing een vervolgtoets uit te 

voeren. 

▪ MOCW informeert de Tweede Kamer halfjaarlijks over het IT-traject. 

▪ Bij de 1e rapportage ontvangt de Tweede Kamer het verbeterplan DUO en 

een uitgebreide risico-inventarisatie. 

 

Additioneel heeft de vaste Kamercommissie OCW een schriftelijk verzoek gedaan 

om bepaalde ‘monitoringsinformatie’ mee te nemen in de rapportage 

(briefkenmerk 2022D15078) en heeft daarin teven de wens geuit om de 

businesscase in te kunnen zien.  

Aan de Kamercommissie is toegezegd de rapportage te verzenden vóór de 

begrotingsbehandeling onderwijs. 

De bijlagen bij deze nota geven invulling aan de toezeggingen: 

▪ Brief voor het Adviescollege met het verzoek tot een vervolgtoets van het IT-

traject. 

▪ Aanbiedingsbrief aan de Kamer 

▪ Voortgangsrapportage t.a.v. het IT-traject (in vervolgfase, bij akkoord, wordt 

de layout aangepast aan Rijkshuisstijl) 

Omdat het betreffende IT-systeem alle onderwijssectoren bekostigt, wordt deze 

nota en bijlagen aan u beide gestuurd. Gezien de eindverantwoordelijkheid voor 

DUO van MOCW en zijn deelname aan het debat, is ons voorstel dat MOCW de 

voortgangsrapportage aanbiedt aan de Kamer. 

Geadviseerd besluit 

▪ MOCW akkoord met ondertekening en verzending van de brief aan het 

Adviescollege ICT-toetsing 

▪ MOCW en MPVO akkoord met aanbiedingsbrief en voortgangsrapportage 

▪ MOCW en MPVO akkoord met vertrouwelijk aanbieden van businesscase 

▪ M.OCW ondertekent aanbiedingsbrief Kamer, mede namens MPVO. 
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T  

 

T  

Datum 

18 oktober 2022 

Referentie 

34209442 

Bijlagen 

3 
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SG, DUO 
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Datum 

18 oktober 2022 

 

Na het herfstreces ontvangt u aanbiedingsbrief, definitieve rapportage en de 

businesscase voor finaal akkoord voor doorgeleiding naar de Tweede Kamer. 

 

Kernpunten 

Voortraject 

▪ Het IT-traject ‘Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging’, uitgevoerd 

door DUO, vervangt het IT-systeem dat alle onderwijssectoren bekostigt. 

▪ In lente en zomer 2021 heeft het onafhankelijke Adviescollege ICT-toetsing 

het IT-traject getoetst. Het definitieve adviesrapport (d.d. 27 sep 2021) was 

kritisch over professionaliteit van de IT-processen en de gekozen techniek. 

Adviezen over professionalisering zijn overgenomen. Het advies om door te 

gaan met het oude systeem en voor andere technologie te kiezen, is niet 

overgenomen. 

▪ Omdat niet alle adviezen integraal zijn overgenomen, is het advies en 

bestuurlijke reactie toentertijd geagendeerd in de MR, is er een technische 

briefing gegeven aan de vaste kamercommissie OCW en zijn 2 sets aan 

kamervragen beantwoord. 

▪ In het commissiedebat DUO dd. 7 april hebben kamerleden hun zorgen geuit 

over het IT-traject en het niet opvolgen van alle adviezen van het 

Adviescollege. 

▪ In het commissiedebat is daarom de toezegging gedaan halfjaarlijks de 

Kamer te informeren over de voortgang van het IT-traject. 

 

Rapportage 

▪ DUO heeft een rapportage opgesteld, in de vorm van een presentatie. Zie 

daarvoor de bijlage. 

▪ De rapportage bevat een voorwoord van MOCW. 

▪ Eerste deel van de rapportage gaat over wat er is gerealiseerd in het 

afgelopen jaar. Dat er een basissysteem is neergezet waaraan, via 

modelleren, sector per sector, de bekostigingsregelingen worden toegevoegd. 

De bekostiging MBO wordt inmiddels bekostigd met het nieuwe systeem en 

dat gaat goed. 

▪ Een deel van de rapportage gaat over het professionaliseren van de IT-

processen. Daarvoor heeft DUO een verbeterplan opgesteld (transitieplan 

genoemd). In de rapportage is een managementsamenvatting van dat plan 

toegevoegd, met enkele bereikte resultaten. 

▪ Laatste deel van de rapportage geeft antwoord op detailvragen 

(‘monitoringsinformatie’) waar de Kamercommissie schriftelijk om heeft 

gevraagd. 

▪ In de rapportage is ook een ‘dashboard’ opgenomen die de voortgang per 

onderwijssector toont. Plan is om dit dashboard ieder half jaar terug te laten 

komen in de voortgangsrapportage. 

▪ Het oude systeem is nog in gebruik en wordt gebruikt als terugval-optie, 

mocht het nieuwe systeem niet werken. De bekostiging van 

onderwijsinstellingen is niet in gevaar. 

▪ Bij uw akkoord wordt de rapportage definitief gemaakt, en door een 

vormgevers-bureau aangepast aan Rijkshuisstijl. 

 

 

Businesscase (zakelijke rechtvaardiging) 
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Datum 

18 oktober 2022 

 

▪ In eerder genoemde commissiebrief waarin gevraagd wordt om bepaalde. 

‘monitoringsinformatie’ op te nemen in de rapportage, staat: ‘De Kamer 

ontvangt graag inzage in deze businesscase.’ 

▪ De businesscase is kwalitatief en financieel positief. 

▪ Op moment van schrijven wordt feedback van CIO OCW nog verwerkt in de 

businesscase. Deze businesscase volgt daarom later, na het herfstreces. 

▪ Het komt niet/hoogst zelden voor dat een businesscase, bedoeld voor intern 

gebruik, aan de Kamer wordt gestuurd: 

o De businesscase is gericht aan interne DUO-medewerkers, met kennis 

van de context. 

o De businesscase bevat veel detailinformatie over de bedrijfsvoering van 

DUO en gemoeide kosten. Het zijn bedrijfsgevoelige gegevens. 

▪ Daarom ons voorstel om de businesscase vertrouwelijk aan te bieden. D.w.z. 

op aanvraag, met de vermelding dat deze niet verder verspreid mag worden. 

 

 

Toelichting 

Krachtenveld 

▪ Aanwezig bij het commissiedebat op 7 april waren: Van Meenen (D66), Kwint 

(SP), Van der Woude (VVD). 

▪ Van Meenen had zitting in de commissie Elias die in 2012-2015 onderzoek 

deed naar ICT-problemen binnen de Rijksoverheid. Bureau ICT-toetsing, het 

huidige Adviescollege, is voortvloeisel van commissie Elias. 

Uitvoering 

▪ Transitieplan is DUO-breed. Er is vooral gewerkt aan professionalisering van 

het instrumentarium. Het daadwerkelijk gebruik en daarmee merkbaar effect 

staan voor Q4 2022 en Q1 2023 op de planning. Daarover zal gerapporteerd 

kunnen worden in volgende voortgangsrapportages. 

▪ Er zal nog ambtelijk overleg met Adviescollege ICT-toetsing plaatsvinden 

over de scope van hun onderzoek. Opties zijn: het oorspronkelijke advies 

nalopen, het transitieplan beoordelen, of beoordeling van de nieuwe software 

plus de terugval-optie. 

 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

nvt 


