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Geachte heer/mevrouw,
Met dit schrijven informeer ik u aangaande de kaderregeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage
en schoolkosten ten bate van leerplichtige asielzoekers voor het schooljaar 2003/2004. Deze
regeling is herzien en vastgesteld per september 2003. Met deze regeling voorziet het COA in
tegemoetkomingen in de kosten die gemaakt worden voor schoolgeld/ouderbijdrage en het
boekengeld.
De kaderregeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2003/2004 gaat uit van
lumpsum bedragen per leerlingplaats per jaar. De vastgestelde lumpsum bedragen zijn
afhankelijk van de betreffende onderwijssoort en worden dus gebaseerd op het aantal
leerlingplaatsen per onderwijstype bij u op school.

Overzicht tegemoetkoming in de schoolkosten uit COA kader onderwijsvoorzieningen
Kostentype

Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

Beroepsonderwijs

Schoolgeld

€ 68

€ 195

€ 276

€ 344

Boekengeld (maximaal)

€0

€ 216

€ 239

€ 326

Totaal school en boeken

€ 68

€ 411

€ 515

€ 670

Onderbouw Bovenbouw

De tegemoetkomingen maken een onderscheid tussen schooltypen en binnen schooltypen
conform de tegemoetkomingen die ook in de WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en
schoolkosten) worden gehanteerd. De WTOS is een regeling van het ministerie van OC&W die
door de IB-groep wordt uitgevoerd, asielzoekers zijn in deze regeling geen rechthebbenden
De regeling gaat uit van een tegemoetkoming per leerlingplaats. Uw eerste declaratie is
gebaseerd op het aantal leerlingen dat in een COA-opvanglocatie verblijft en aan het begin van
het schooljaar, in oktober, bij uw instelling staat ingeschreven. De bedragen zijn
tegemoetkomingen in de school- en boekenkosten die dat schooljaar voor de betreffende
leerlingen worden gemaakt. Deze bedragen zijn normbedragen die naar boven zijn bijgesteld,
conform de bedragen van de WTOS voor het schooljaar 2003/2004, waarvan niet zal worden
afgeweken.
In de lumpsumbedragen wordt een onderscheid gemaakt tussen een lumpsumbedrag voor
boekengeld en voor schoolgeld. Dat maakt het mogelijk om beide kosten separaat, via de
boekhandel, of tegelijk via uw school te declareren. Indien de school de boeken niet levert, zal
het COA de factuur van de boekenleverancier vergoeden tot een maximum van het genoemde
bedrag voor boeken per schoolsoort.
De lumpsumbedragen voorzien in alle schoolkosten. Uit deze regeling volgt dat het COA geen
separate facturen t.b.v. boekengeld, ouderbijdrage, materialen en gereedschappen,
buitenschoolse activiteiten, vieringen, extraatjes voor kerst en sinterklaas, extra leermiddelen,
huur kluisjes, etc. in behandeling neemt.
Er worden alleen uitzonderingen gemaakt voor kosten voor schoolzwemmen, tussentijdse
schoolopvang en het schoolvervoer. Voor de vergoeding van deze kosten kunnen separaat
afspraken gemaakt worden tussen school en gemeente, en eventueel het COA.
Teneinde de financiële afwikkeling in de toekomst beter te laten verlopen wordt de volgende
werkwijze voorgesteld:
• Zodra beschikbaar levert u ons clusterkantoor een overzicht van de bij uw
onderwijsinstelling ingeschreven asielzoekerkinderen woonachtig in een COAopvanglocatie behorende bij ons cluster.
• Om de rechtmatigheid van onze tegemoetkomingen te bevorderen baseert u uw
overzichten duidelijk zichtbaar en controleerbaar op de ook door u naar het ministerie
van OC&W gehanteerde 1-oktobertelling
• U geeft aan of uw school voor de betreffende opleiding de boeken aan de leerling heeft
verstrekt.
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•
•

•

De gegevens in dit overzicht worden getoetst aan onze eigen administratie. Daar waar
nader overleg noodzakelijk is, zullen wij contact met u opnemen.
Op grond van het vastgestelde aantal asielzoekerkinderen dat bij uw instelling onderwijs
volgt, kunt u ons factureren en ontvangt u een bedrag dat gelijk is aan het aantal
leerlingplaatsen, vermenigvuldigd met het lumpsum bedrag dat voor het geboden
onderwijstype en niveau is vastgesteld.
Indien op enig moment in het schooljaar het aantal leerlingplaatsen op uw school hoger
is dan op 1 oktober kunt u dit op de data 1 januari en/of 1 april aan het cluster kenbaar
maken; u kunt dit doen door een door de school ondertekende leerlinglijst naar het
cluster sturen. U ontvangt dan een nabetaling voor de extra leerlingplaatsen.

Om nadere afspraken te maken over deze werkwijze zal een medewerker van het cluster
binnenkort met u contact opnemen.
Het cluster neemt alleen facturen in behandeling die geadresseerd zijn aan het clusterkantoor.
Factuur en leerlingenlijst kunt u zenden naar het volgende adres:
COA Cluster
t.a.v. Financiële Administratie
Adres
Postcode Plaats
Ik verzoek u vriendelijk uw (administratieve) medewerkers kennis te laten nemen van deze
regeling. Voor informatie aangaande dit schrijven en de administratieve afwikkeling verwijs ik u
door naar uw contactpersoon de betreffende coördinator Wonen.
Erop vertrouwend u correct en voldoende te hebben geïnformeerd, wens ik u een plezierig en
succesvol schooljaar,
Met vriendelijke groet,
Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Naam
Functie
Cluster Naam

3

