DAMU
Verheldering van de beleidsregel en de mogelijkheden die de
beleidsregel met zich meebrengt

Beleidsregel
• Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 april
2013, nr. VO/325782, houdende nadere regels voor de verstrekking van een Dans
en Muziekbeschikking voor scholen in het voortgezet onderwijs (Beleidsregel
verstrekking DAMU-licentie VO)

• Stichting DAMU: de stichting Dans en Muziekscholen;
• DAMU-school: school die een licentie van de minister heeft ontvangen, dat aan
DAMU-leerlingen op grond van de regeling ontheffing kan worden verleend;
• HBO-voortraject: cursus aangeboden door een hogeschool, aan vo-leerlingen, die
voorafgaat aan een hbo-bachelor op het gebied van dansvakonderwijs of
muziekvakonderwijs;
• DAMU-leerling: leerling die is toegelaten tot het HBO-voortraject en daardoor
wordt beschouwd als toptalent op het gebied van dans of muziek.

Doel (artikel 2)
Het doel van deze regeling is om een DAMU-leerling in staat te stellen
gedurende het vo-onderwijs deel te nemen aan een HBO-voortraject,
met verlichting van een dubbele studielast en integratie van regulier en
kunstonderwijs daar waar mogelijk

Integratie daar waar mogelijk > dans, muziek, voda en/of vomu
opvoeren als vak in het VO, profielwerkstuk combineren met
vooropleiding.

Aanvraag/verlenging licentie (artikels 4-6)
• Een verzoek tot verlenging van de DAMU-licentie dient uiterlijk 1 oktober van het
kalenderjaar, voorafgaande aan het kalenderjaar waarin de licentie expireert te
worden ingediend.
• De aanvraag gaat vergezeld van de volgende documenten:
• een verklaring van de VO-school dat op de administratie van de desbetreffende VO-school
een door de hogeschool goedgekeurde lijst met de namen en adressen van de DAMUleerlingen die toegelaten zijn tot het HBO-voortraject voor het huidige jaar aanwezig is;
• het schoolplan, met daarin een beleidsnotitie waaruit blijkt op welke wijze de school waar
nodig zorg draagt voor flexibiliteit in de lesprogramma’s en voor flexibiliteit bij het afleggen
van toetsen en examens, en hoe de specifieke kunstvakken worden ingevuld rekening
houdend met de belangen van de betrokken DAMU-leerling;
• een schriftelijke steunverklaring van de HBO-raad voor de aanvraag van een DAMU-licentie.

• De school, waarvoor het bevoegd gezag een aanvraag als bedoeld in artikel 4
heeft ingediend, voldoet aan de volgende voorwaarden:
• op de school zijn ten minste 15 DAMU-leerlingen ingeschreven;
• op de school met de DAMU-licentie is onderwijzend personeel aanwezig en aanspreekbaar
op de afstemming van de werkzaamheden die verband houden met de DAMU-licentie en dat
voorziet in de begeleiding van de DAMU-leerlingen.

Consequenties bij stopzetten (artikels 7 en 8)
• Indien de DAMU-leerling niet langer deelneemt aan het HBO-voortraject
en daardoor niet langer kan worden beschouwd als een DAMU-leerling,
dient de desbetreffende leerling vanaf dat moment aan het reguliere
onderwijsprogramma deel te nemen. Een reeds geëffectueerde ontheffing
[…] blijft van kracht.
Dus: leerling hoeft geen complete vakken in te halen als hij/zij stopt na klas
4.
• Indien de DAMU-licentie niet wordt verlengd, behouden de betrokken
leerlingen de onder de oorspronkelijke DAMU-licentie verkregen
mogelijkheden aan die school. Indien dit niet mogelijk is, is de school
verplicht een alternatief te verzorgen.

Onderwijstijd (artikel 9)
1.
2.
3.
4.

Het bevoegd gezag dat beschikt over een DAMU-licentie kan voor DAMU-leerlingen afwijken
van de normen voor onderwijstijd als gesteld in artikel 6g van de WVO
Het bevoegd gezag, bedoeld in het eerste lid, richt in het eerste en tweede leerjaar van het
vmbo, havo en vwo een onderwijsprogramma in dat per leerjaar ten minste 800 klokuren
onderwijstijd omvat. (onderbouw)
Het bevoegd gezag, bedoeld in het eerste lid, richt in het derde leerjaar vmbo, derde, vierde
leerjaar havo en het derde, vierde en vijfde leerjaar vwo een onderwijsprogramma in dat per
leerjaar ten minste 800 klokuren onderwijstijd omvat. (bovenbouw voorexamenjaren)
In afwijking van artikel 6g, eerste lid, van de wet richt het bevoegd gezag voor DAMU-leerlingen in het vierde leerjaar vmbo, het vijfde leerjaar havo en het zesde leerjaar vwo een
onderwijsprogramma in dat ten minste 500 klokuren onderwijstijd omvat (bovenbouw
examenjaren)

Dus: school hoeft niet vast te houden aan de 1040-urennorm. Maatwerk structureel (ontheffingen)
en incidenteel (uren anders invullen en op andere momenten invullen)

Vakkenpakket I (artikel 10)
Onderbouw: Het bevoegd gezag dat beschikt over een DAMU-licentie
kan […] de DAMU-leerling in de eerste twee leerjaren, ontheffing
verlenen van de onderdelen van het onderwijsprogramma die
betrekking hebben op de kerndoelen bewegen en sport […] onder
voorwaarde dat de school zorg draagt voor een alternatieve adequate
begeleiding op het gebied van de gezondheidsaspecten van beweging
en houding in relatie tot het voortraject dansvakonderwijs of
muziekvakonderwijs.
Dus: ontheffing voor gym.

Vakkenpakket II (artikel 11)
Het bevoegd gezag dat beschikt over een DAMU-licentie kan afwijken
van de bepalingen […] van het Eindexamenbesluit, door een DAMUleerling, die de theoretische leerweg in het vmbo volgt, ontheffing te
verlenen voor:
– maatschappijleer en lichamelijke opvoeding.
Let op: CKV blijft verplicht, geen ontheffingen qua examenvakken.
Optie: dans aanbieden als examenvak > link
Optie: Muziek aanbieden als examenvak > link

Vakkenpakket III (artikel 12)
Havo bovenbouw: Het bevoegd gezag dat beschikt over een DAMU-licentie
kan […] een DAMU-leerling in het havo ontheffing verlenen voor:
– lichamelijke opvoeding;
– maatschappijleer en culturele en kunstzinnige vorming (CKV);
– het keuzevak […] of het profielkeuzevak […]
Dus: examen doen in 6 vakken i.p.v. 7 vakken + allerlei extra’s
+
Voda/Vomu als examenvak

Geen ontheffing voor PWS

Vakkenpakket IV (artikel 13)
VWO bovenbouw: Het bevoegd gezag dat beschikt over een DAMU-licentie
kan […] een DAMU-leerling in het VWO ontheffing verlenen voor:
– lichamelijke opvoeding;
– maatschappijleer en culturele en kunstzinnige vorming (CKV);
– het keuzevak […] of het profielkeuzevak […]
Dus: examen doen in 7 vakken i.p.v. 8 vakken + allerlei extra’s
+
Voda/Vomu als examenvak

Geen ontheffing voor PWS

Gespreid examen (artikel 14)
• In uitzonderlijke gevallen kan het bevoegd gezag, dat beschikt over
een DAMU-licentie, voor een DAMU-leerling beroep doen op artikel
59 van het Eindexamenbesluit. Artikel 59 Eindexamenbesluit VO
(examen spreiden)
• Alleen een DAMU-leerling die in het laatste leerjaar wordt
geconfronteerd met activiteiten in het kader van uitoefening van de
dans of muziek, waardoor buiten de wil om van de DAMU-leerling,
het niet mogelijk is het eindexamen in het laatste schooljaar volledig
af te leggen, komt hiervoor in aanmerking.
Bevoegd gezag beslist

Meer weten
• http://wetten.overheid.nl/BWBR0033513/2013-08-01/
• https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-15595.html

