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Locatie Utrecht 
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www.onderwijsinspectie.nl  

Contact 

dhr. R. Hovemann  

Financieel inspecteur 

T  06 25289358 

r.hovemann@owinsp.nl 

 
Onze referentie 

25196252 

Bijlage 

Werkwijze onderzoek 

Geachte directie, 

 

In opdracht van de Directie Primair Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap gaat de Inspectie van het Onderwijs (directie Rekenschap 

en Juridische Zaken) in het tweede halfjaar van 2020 een controle uitvoeren naar 

de rechtmatige verkrijging van de bijzondere bekostiging voor leerlingen bij 

scholen in het primair onderwijs.  

 

Uw school maakt deel uit van deze controle. Voor het kalenderjaar 2020 ontvangt 

u bijzondere bekostiging op grond van de regeling voor asielzoekerskinderen en 

overige vreemdelingen 1e en/of 2e jaar. 

 

Naast de controle op deze regeling besteden wij verder aandacht aan: 

• Het ongeoorloofd verzuim van leerlingen tussen de eerste schooldag 

augustus 2019 en de teldatum 1-10-2019; 

• De NOAT-vergoeding (Nederlands onderwijs aan anderstaligen). 

 

De directie Rekenschap en Juridische Zaken is verantwoordelijk voor de 

aansturing en uitvoering van het onderzoek. Het onderzoek is een specifiek 

onderzoek zoals bedoeld in artikel 15 van de Wet op het onderwijstoezicht. Uit het 

onderzoek volgt een conceptrapport waarbij uw bestuur in de gelegenheid wordt 

gesteld om een reactie te geven. Vervolgens ontvangt uw bestuur het definitieve 

rapport waarbij (indien gewenst) uw zienswijze in een bijlage bij het 

inspectierapport kan worden opgenomen. Omdat bij het onderzoek 

persoonsgebonden leerlinggegevens zijn betrokken, verzet de aard van het 

onderzoek zich tegen openbaarmaking van het rapport. De uitkomsten van het 

onderzoek kunnen gevolgen hebben voor uw bekostiging. Indien dat het geval is, 

wordt u daar separaat over geïnformeerd.  
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Voor de uitvoering van de controle zal de directie Rekenschap contact met u 

opnemen om een afspraak te maken. Om de uitvoering van het onderzoek te 

vergemakkelijken, vraag ik uw aandacht voor de bijlage bij dit schrijven. Daarin 
bevindt zich een handreiking voor een optimale voorbereiding van het onderzoek.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ir. J.E.M. (Annelies) Opstraat 

 

 
Directeur Rekenschap en Juridische Zaken 


