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De bekostiging in het kort

Basis 

onderwijs

Speciaal 

basis  

onderwijs

(voortgezet) 

Speciaal 

Onderwijs

Leerlingen 1.396.000 36.000 70.000

Scholen 6.150 270 260

Bekostiging € 8,4 mld € 0,4 mld € 1,6 mld

Gem. bedrag per leerling € 6.000 € 11.100 1&2: € 38.800

3&4: € 21.100
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Bekostiging basisonderwijs
Reguliere bekostiging (incl. MI en P&A): bedrag per leerling en vaste voet

▪ Gem bedrag per leerling ca. € 5.500 

▪ Gem vast bedrag per school ca. € 100.000

Aanvullende bekostiging, zoals:

▪ Kleinescholentoeslag

▪ Directietoeslag

▪ Onderwijsachterstanden

Ondersteuningsbekostiging

▪ Deel direct naar scholen o.b.v. TLV

▪ Deel via SWV o.b.v. ondersteuningsplan

Bijzondere bekostiging, zoals 

▪ Nieuwkomers 

▪ Roma en Sinti

▪ Schippers

Prestatiebox: bedrag per leerling (doelen gekoppeld aan sectorakkoord)
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Nieuwkomersregelingen

Bijzondere bekostiging

• Eerstejaars nieuwkomers

• Tweedejaars asielzoekers

• Procesopvang- en gezinslocaties

Nederlands Onderwijs aan Anderstaligen (NOAT)

Onderwijsachterstanden
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1. Eerstejaars nieuwkomers

Eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen 
basisscholen

• Aanvraag op vier peildata (ESG, nov, feb, mei)

• Drempel van vier leerlingen

• Asielzoekers en overige vreemdelingen

• Bewijs in leerlingenadministratie

• Hoogte van de bekostiging
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1. Eerstejaars nieuwkomers

Asielzoekers en overige vreemdelingen

• Vreemdeling als bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000

• Ingeschreven op een basisschool

• Aantoonbaar nog geen jaar en drie maanden in Nederland

Asielzoeker: Document of schriftelijke verklaring Minister van J&V 
(bijv. verblijfsvergunning, visum) of verklaring COA dat dit in 
aanvraag is

Overige vreemdeling: Geen asielzoeker en paspoort/ID EU, EER 
landen of Zwitserland of document of schriftelijke verklaring van 
Minister van J&V (bijv. verblijfsvergunning, visum)

6



Concept

1. Eerstejaars nieuwkomers

Bewijs in leerlingenadministratie

Inspectie van het Onderwijs controleert

• Inschrijving school uit BRON of leerlingenadministratie

• Document of schriftelijke verklaring asielzoeker/overige 
vreemdeling

• Datum vestiging, bijvoorbeeld

stempel in paspoort van Schiphol (o.i.d.) met datum, 

datum op afgegeven visum,

inschrijvingsdatum in BRP door gemeente,

datum op verblijfvergunning, 

Niet: datum van huurovereenkomst, datum van 
inschrijving op school, datum die aan school is opgegeven
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1. Eerstejaars nieuwkomers

Hoogte van de bekostiging

• Bedrag per asielzoeker ca. € 10.700

Aftrek van € 3.500 bij groeibekostiging

Aftrek van € 7.400 als op 1-10 t-1 staat ingeschreven

• Bedrag per overige vreemdeling ca. € 3.300

• School krijgt eenmalig ca. € 12.800 bij eerste opvang

Bij VO kan o.b.v. BRON/BRP uitgekeerd worden. Door onderscheid 
asielzoekers/overige vreemdelingen kan dit bij PO niet. 
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2. Tweedejaars asielzoekers

Onderwijs aan asielzoekers gedurende het tweede jaar in 
Nederland

• Aanvraag op vier peildata (ESG, nov, feb, mei)

• Geen drempel

• Bewijs in leerlingenadministratie

• Bedrag per asielzoeker ca. € 1.600 
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3. Procesopvang- en gezinslocaties

Opvang asielzoekers in procesopvanglocaties en gezinslocaties

• Aanvraag o.b.v. aantal leerlingen op 1-10 t-1

• Bewijs in leerlingenadministratie

• Bedrag per asielzoeker ca. € 970
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Scenario 1: Leerling komt op teldatum binnen
Leerling komt op 1 oktober 2020 binnen

Schooljaar 2020-2021
• 3 x bijzondere bekostiging eerstejaars nieuwkomers
• Eventueel groeibekostiging

Schooljaar 2021-2022
• Reguliere bekostiging
• Onderwijsachterstandsmiddelen
• 1 x bijzondere bekostiging eerstejaars nieuwkomers (lager tarief)
• 3 x bijzondere bekostiging tweedejaars asielzoekers

Schooljaar 2022-2023
• Reguliere bekostiging
• Onderwijsachterstandsmiddelen
• 1 x bijzondere bekostiging tweedejaars asielzoekers
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Scenario 2: Leerling komt na teldatum binnen
Leerling komt op 2 oktober 2020 binnen

Schooljaar 2020-2021
• 3 x bijzondere bekostiging eerstejaars nieuwkomers
• Eventueel groeibekostiging

Schooljaar 2021-2022
• 1 x bijzondere bekostiging eerstejaars nieuwkomers
• 3 x bijzondere bekostiging tweedejaars asielzoekers
• Eventueel groeibekostiging

Schooljaar 2022-2023
• Reguliere bekostiging
• Onderwijsachterstandsmiddelen
• 1 x bijzondere bekostiging tweedejaars asielzoekers
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Verschil scenario 1 en 2

Scenario 1

2020-2021 2021-2022 2022-2023 Totaal

Regulier 6.000 6.000

OAB 3.000 3.000

Groei

1e jaars 8.025 825

2e jaars 1.200 400

Totaal 8.025 11.025 9.400 28.450

Scenario 2

2020-2021 2021-2022 2022-2023 Totaal

Regulier 6.000

OAB 3.000

Groei 3.800

1e jaars 8.025 2.675

2e jaars 1.200 400

Totaal 8.025 7.675 9.400 25.100
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