STAP - VOOR - STAP
Welk formulier?
Aanvraag: Bijzondere bekostiging eerste opvang (1e jaar) vreemdelingen op speciale
scholen voor basisonderwijs 2019-2019
Wie vult het formulier in?
Een voorbeeld:
* Directie/ administratie op de school vullen samen het formulier in
* Controller van de stichting controleert het formulier
* Bestuurder ondertekent het formulier
* Controller of secretaris verstuurt het formulier naar DUO
1. Gegevens school:
Vul hier de gegevens in van de hoofdlokatie.
Dus ook de naam van de hoofdlokatie en het adres van de hoofdlokatie.
Veel scholen schrijven na de naam van de hoofdlokatie tussen haakjes de naam van de
taalklas of de dislokatie.
2. Gegevens contactpersoon:
Belangrijk is dat dit de persoon is die goed op de hoogte is van het aantal nieuwkomers op
de lokatie.
3. Eerste opvang (1e jaar) vreemdelingen op speciale scholen voor basisonderwijs
3.1 - Indien er op dit brinnummer (dus de hoofdlokatie) al eerder bijzondere bekostiging
voor vreemdelingen is aangevraagd dan kan hier ‘ja’ aangevinkt worden. Ook ‘ja’
aanvinken als dit enkele jaren geleden is.
3.1 - Indien er op dit brinnummer nog nooit bijzondere bekostiging voor vreemdelingen is
aangevraagd dan kan hier ‘nee’ aangevinkt worden. Op de LOWAN site hebben we een
concept gemaakt van een brief die je dan kan toevoegen. Zie:
https://www.lowan.nl/primair-onderwijs/financiering/ocwduo/eerste-keer-bekostiging/
3.2 - Kruis aan voor welke peildatum deze aanvraag geldt. Elke aanvraag kan maar voor 1
teldatum zijn. Per teldatum vul je dus een nieuw formulier in.
Aantal vreemdelingen op teldatum: __________ (minimaal 4)
Wie mag je tellen als vreemdeling?
- De leerling staat op de peildatum ingeschreven op deze lokatie
- De leerling is korter dan 1 jaar in Nederland (document van gemeente, datum in paspoort
indien beide ontbreken vertrouwen we wat ouders zeggen en deze datum schrijven we
op het inschrijfformulier waar ouders een handtekening onder zetten)

- De leerling is niet een asielzoeker
- De leerling heeft twee ouders die niet een Nederlands paspoort hebben
- De leerling zelf heeft geen Nederlands paspoort
4 - Ondertekening
4.1 Nummer bevoegd gezag
Dit is een 5-cijferig nummer dat de stichting heeft.
4.2 Achternaam tekenbevoegde
Vaak is dit de bestuurder van de stichting/bestuur.
4.3 Voorletter tekenbevoegde
Zie 4.2
4.4 Telefoon
Het telefoonnummer waar de tekenbevoegde te bereiken is. Vaak wordt hier het
telefoonnummer van de stichting/ bestuurskantoor ingevuld.
4.5 E-mail
Het e-mailadres waar de tekenbevoegde te bereiken is. Vaak wordt hier het algemene emailadres van de stichting/ bestuurskantoor ingevuld.
4.6 Plaats
De plaat waar het bevoegd gezag is gesetteld. Vaak is dit de plek waar het
bestuurskantoor staat.
4.7 Datum
De datum waarop de tekenbevoegde tekent.
4.8 Handtekening
De handtekening van de tekenbevoegde.

