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Het aanvraagproces 
bij DUO

• Indienen van de aanvraag

• Wat is belangrijk bij de 
beoordeling van de 
aanvraag?

• Bezwaar binnen 6 weken 
na de beslissing

• De meest gestelde vragen
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Indienen van de aanvraag

• Indienen van de aanvraag: Pdf-formulier of E-formulier

• Pdf-formulieren: handmatig proces

• E-formulieren: automatisch proces

• Ontwikkeling sinds vorig jaar: meer E-formulieren dan Pdf-
formulieren
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Aanvragen bijzondere bekostiging Eerste opvang 
asielzoekers en overige vreemdelingen
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Aanvragen bijzondere bekostiging Onderwijs 
asielzoekers gedurende het tweede jaar in 

Nederland
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Wat is belangrijk bij de beoordeling van de 
aanvraag?

• Beoordelen of aan de voorwaarden wordt voldaan:

- Tijdigheid (te vroeg, tijdig, te laat)

- Drempel bij 1e jaars

- Doelgroep bij 2e jaars

• Het gaat om het totaal aantal asielzoekers en/of overige 
vreemdelingen per BRIN-nummer  

• Aanvragen moeten compleet zijn

• Aanvulling of correctie van een aanvraag
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Bezwaar binnen 6 weken na de beslissing

• Er volgt een beslissing op de aanvraag. Als het schoolbestuur/de 
school niet mee eens is met de beslissing, dan kan er bezwaar 
worden gemaakt. 

• Als de bezwaartermijn voorbij is, staat het besluit in rechte vast.

• De enige mogelijkheid is dan nog het indienen van 
herzieningsverzoek. 
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Meest gestelde vragen bij DUO

• Leerling is in een ander land geboren, spreekt geen Nederlands, 
heeft wel de Nederlandse nationaliteit. Valt deze leerlingen onder 
de definitie van vreemdeling? 

• Fout gemaakt in de aanvraag (bijvoorbeeld opgegeven aantal is 
niet juist, verkeerde BRIN-nummer, het gaat om asielzoekers 
i.p.v. vreemdelingen)

• Inlogproblemen (bijvoorbeeld wel een token en kan inloggen 
maar kan de formulieren niet downloaden, wel token maar heeft 
niet de juiste rollen of rechten) 
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Meest gestelde vragen bij DUO

• Voorwaarden zijn veranderd (bijv. 1 jaar en 3 maanden i.p.v. 1 
jaar)

• Ik heb 1 asielzoeker op school die langer dan 1 jaar en 3 
maanden en korter dan 2 jaar en 3 maanden in Nederland woont. 
Kan ik bekostiging aanvragen, ook al is het voor 1 asielzoeker?

• Op school zijn er 3 asielzoekers (1e jaars) en 6 asielzoekers (2e

jaars. Mag ik de aantallen bij elkaar optellen zodat voor 1e jaars
sprake is van minimaal 4 asielzoekers? 


