Webinar LOWAN bijzondere bekostiging nieuwkomers
Antwoorden op vragen uit het webinar
Binnen het primair onderwijs zijn er voor basisscholen drie regelingen bijzondere bekostiging voor
nieuwkomers:
1. Eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen basisscholen
2. Onderwijs aan asielzoekers gedurende het tweede jaar in Nederland
3. Opvang asielzoekers in procesopvanglocaties en gezinslocaties
De voorwaarden om voor deze bijzondere bekostiging in aanmerking te komen voor schooljaar 2020-2021
zijn opgenomen in de Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2020–2021 en vaststelling bedragen
voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2020–2021. Hieronder zijn, om context te geven aan
de vragen en antwoorden, in het kort de voorwaarden voor de regelingen opgenomen.
1. Eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen basisscholen (artikel 32)
In het kort wordt er onder een asielzoeker of overige vreemdeling voor de bijzondere bekostiging voor
eerstejaars asielzoekers en overige vreemdelingen verstaan:

Vreemdeling als bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000;
o Asielzoeker; In het bezit van document of schriftelijke verklaring Minister van J&V (bijv.
verblijfsvergunning of visum op basis van asiel) of verklaring COA dat dit in aanvraag is.
o Overige vreemdeling; geen asielzoeker en in het bezit van paspoort/ID EU, EER landen,
Zwitserland of in het bezit van document of schriftelijke verklaring van Minister van J&V
(bijv. reguliere verblijfsvergunning of regulier visum, niet op basis van asiel).

Die ingeschreven staat op een basisschool;

Aantoonbaar nog geen jaar en drie maanden woonachtig in Nederland.
2. Onderwijs aan asielzoekers gedurende het tweede jaar in Nederland (artikel 33)
In het kort wordt er onder een asielzoeker voor de bijzondere bekostiging voor tweedejaars asielzoekers
verstaan:

Vreemdeling als bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000;
o Asielzoeker; In het bezit van document of schriftelijke verklaring Minister van J&V (bijv.
verblijfsvergunning of visum op basis van asiel) of verklaring COA dat dit in aanvraag is.

Die ingeschreven staat op een basisschool;

Aantoonbaar langer dan één jaar en drie maanden maar korter dan twee jaar en drie maanden
woonachtig is in Nederland.
3. Opvang asielzoekers in procesopvanglocaties en gezinslocaties (artikel 35)
In het kort wordt er onder een asielzoeker voor de bijzondere bekostiging voor asielzoekers in
procesopvanglocaties en gezinslocaties verstaan:

Verblijf in een procesopvanglocatie, zijnde de verblijfplaats van vreemdelingen tijdens de rust- en
voorbereidingstermijn voorafgaand aan de algemene asielprocedure en gedurende de algemene
asielprocedure door de Immigratie- en Naturalisatiedienst; of

Verblijf in een gezinslocatie voor gezinnen met minderjarige kinderen die geen recht meer hebben
op verstrekkingen.
Vragen en antwoorden
Wanneer is een leerling een asielzoeker of overige vreemdeling?
Het onderscheid tussen een asielzoeker of overige vreemdeling is afhankelijk van het soort aanvraag voor
verblijf, op basis van asiel of een reguliere aanvraag, en hangt niet (uitsluitend) samen met het land van
herkomst. Of er sprake is van een aanvraag op basis van asiel of een reguliere aanvraag is af te leiden aan
het soort document dat de leerling of één van de ouders in bezit heeft. Er is sprake van een aanvraag voor
asiel als de leerling of één van de ouders in bezit is van een w-document of verblijfsvergunning met type
document III. Er is sprake van een reguliere aanvraag als de leerling of één van de ouders in het bezit is
van een verblijfsvergunning met type I, II, IV, V, EU/EER of Familielid EU/EER. Hoe deze documenten er
precies uitzien, is te vinden op www.vreemdelingendocumenten.nl.

Komt een leerling met een Nederlandse of dubbele nationaliteit in aanmerking voor de aanvraag van
bijzondere bekostiging?
Om aanspraak te maken op de bijzondere bekostiging voor eerste- en tweedejaars moet sprake zijn van
een vreemdeling als bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000: ieder die de Nederlandse nationaliteit niet
bezit en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander moet worden behandeld. Een leerling
met een Nederlands paspoort is geen vreemdeling als bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000 en mag niet
meegeteld worden in de aanvraag voor eerste- of tweedejaars bijzondere bekostiging. Ook leerlingen met
een dubbele nationaliteit (Nederlands en een andere nationaliteit) zijn geen vreemdeling als bedoeld in de
Vreemdelingenwet 2000 en mogen niet meegeteld worden. Voor deze leerlingen wordt wel reguliere
bekostiging en onderwijsachterstandsmiddelen ontvangen. In overleg met LOWAN wordt bekeken in
hoeverre het onderwijs aan de leerlingen die geen Nederlands spreken, maar wel de Nederlandse
nationaliteit hebben, leidt tot problemen op scholen.
Komt een leerling in aanmerking voor de aanvraag voor bijzondere bekostiging, indien één ouder een
buitenlands paspoort bezit?
Om aanspraak te maken op bijzondere bekostiging moet de leerling een vreemdeling zijn als bedoeld in de
vreemdelingenwet, en dus geen Nederlandse nationaliteit bezitten. Indien de leerling een vreemdeling is
als bedoeld in de vreemdelingenwet en de leerling of tenminste één van de ouders in het bezit is van een
paspoort/ID uit de EU, EER landen of Zwitserland of in het bezit is van een document of schriftelijke
verklaring van Minister van J&V, kan bijzondere bekostiging worden aangevraagd.
Komt een leerling in aanmerking voor de aanvraag voor eerstejaars bijzondere bekostiging, indien de
leerling langer dan één jaar en drie maanden in Nederland is?
Voor schooljaar 2020-2021 geldt dat een leerling korter dan één jaar en drie maanden in Nederland
woonachtig moet zijn om aanspraak te maken op eerstejaars bijzondere bekostiging. Vanaf schooljaar
2021-2022 wordt dit weer korter dan één jaar woonachtig in Nederland. Een leerling die op tweejarige
leeftijd in Nederland aankomt en met vier jaar naar de basisschool gaat, telt niet mee in de aanvraag voor
eerstejaars bijzondere bekostiging, omdat deze leerling langer dan één jaar en drie maanden in Nederland
woonachtig is.
Wat zijn geldige bewijsstukken voor datum aankomst in Nederland?
Van alle asielzoekers en overige vreemdelingen die meetellen in de aanvraag voor eerste- of tweedejaars
bijzondere bekostiging dienen één of meerdere bewijsstukken, waarmee de opgegeven datum van
binnenkomst in Nederland kan worden aangetoond, in de administratie van de basisschool aanwezig te
zijn. Voorbeelden zijn de inschrijfdatum in BRP door de gemeente, een stempel in het paspoort van
Schiphol of een andere Nederlandse luchthaven met datum of de datum op afgegeven visum of
verblijfsvergunning. Een terugkoppeling uit BRON kan ook als bewijsstuk gelden, mits deze terugkoppeling
uit de BRP komt (het zgn. registratieoverzicht). Voor leerlingen met een BSN in BRON kan de datum
vestiging in Nederland uit BRON gebruikt worden, omdat dit een terugkoppeling uit de BRP is. Voor
leerlingen met een onderwijsnummer, zonder BSN, vindt geen terugkoppeling uit de BRP plaats over de
datum vestiging in Nederland en kan terugkoppeling uit BRON niet als bewijsstuk worden gebruikt. Ook de
datum op een huurovereenkomst, datum van inschrijving op school of datum die door de school is
opgegeven gelden niet als geldige bewijsstukken.
Welke bewijsstukken kunnen gebruikt worden als een leerling niet in BRP is ingeschreven?
De Inspectie van het Onderwijs controleert op de voorwaarden voor bijzondere bekostiging en of hiervoor
bewijsstukken in de administratie van de school aanwezig zijn. Indien er bij een controle geen geldige
bewijsstukken aanwezig zijn, heeft dit vanaf 2021 gevolgen voor de bekostiging. Hierboven staan
voorbeelden genoemd van geldige bewijsstukken voor datum van binnenkomst. Voor bijvoorbeeld
arbeidsmigranten geldt dat zij niet altijd in de BRP staan ingeschreven, omdat zij korter dan vier maanden
in Nederland woonachtig zijn. Voor deze leerlingen kan de datum van inschrijving in de Registratie Nietingezetenen als bewijslast dienen. Voor leerlingen waarvoor geen geldige bewijsstukken van datum
binnenkomst in Nederland bekend zijn, mag geen bijzondere bekostiging aangevraagd worden.

