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Een leerling is op 1 juni 2021 in Nederland gekomen en op 13 juni 2021 ingeschreven op 
school 
Deze leerling wordt door DUO uit de 1 oktober 2021 telling gehaald en daarmee uit de 
reguliere manier van bekostiging voor 2022. 
Op de 4 peildata in 2022, 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober, krijg je een bedrag van  
€ 3.075,05 per kwartaal voor deze leerling. Mits de leerling nog steeds ingeschreven is op de 
school op deze 4 peildata. 
Op 1 oktober 2022 (bekostiging 2023) haalt DUO hem niet uit de telling. Je krijgt op de 
peildata 1 januari en 1 april daaropvolgend (2023) nog een extra bedrag van € 1.133,33. 

Een leerling is op 1 november 2020 in Nederland gekomen en is op 12 september 2021 
ingeschreven op school 
Deze leerling wordt door DUO uit de 1 oktober 2021 telling gehaald en daarmee uit de 
reguliere manier van bekostiging voor 2022. 
Op de 4 peildata in 2022, 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober, krijg je een bedrag van  
€ 3.075,05 per kwartaal voor deze leerling. Mits de leerling nog steeds ingeschreven is op de 
school op deze 4 peildata. 
Op 1 oktober 2022 (bekostiging 2023) haalt DUO hem niet uit de telling. In kalenderjaar 2023 
ontvangt de school de bekostiging op basis van de reguliere 1-oktobertelling van 2022. Je 
kunt op de daaropvolgende peildata (2023) geen extra bekostiging meer ontvangen omdat 
de leerling dan >2 jaar in Nederland is. 

Een leerling is op 1 november 2020 in Nederland gekomen en is op 10 december 2021 
ingeschreven op school 
Op de peildatum 1 januari 2022 wordt deze leerling als categorie 1 nieuwkomer gerekend en 
de school ontvangt € 3.075,05 per kwartaal. Ook op de peildata 1 april, 1 juli en 1 oktober is 
dit het geval, mits de leerling nog steeds staat ingeschreven en schoolgaand is. 
Op 1 oktober 2022 (bekostiging 2023) haalt DUO hem niet uit de telling, de leerling is dan 
een categorie 2 nieuwkomer. Je krijgt op de daaropvolgende peildata in 2023 geen extra 
bekostiging meer omdat de leerling dan >2 jaar in Nederland is. 



Een leerling is op 1 september 2020 in Nederland gekomen en is op 25 november 2021 
ingeschreven op school 
Op de peildatum 1 januari 2022 wordt deze leerling als categorie 2 nieuwkomer gerekend en 
de school ontvangt € 1.133,33 euro/kwartaal. Ook op de peildata 1 april en 1 juli 
daaropvolgend is dit het geval, mits de leerling nog steeds staat ingeschreven en 
schoolgaand is. De leerling is dan namelijk nog steeds <2 jaar in Nederland. Op de peildatum 
1 oktober 2022 ontvang je geen extra bekostiging, de leerling is dan immers > 2 jaar in 
Nederland. 

Een leerling is op 1 juni 2020 in Nederland gekomen en is op 25 november 2020 
ingeschreven op school 
Op de peildatum 1 januari 2022 wordt deze leerling als categorie 2 nieuwkomer gerekend en 
de school ontvangt € 1.133,33/kwartaal. Ook op de peildatum 1 april is dit het geval, mits de 
leerling nog steeds staat ingeschreven en schoolgaand is. De leerling is dan namelijk nog 
steeds <2 jaar in Nederland. Op de peildatum van 1 juli 2022 (en daarna) mag de leerling niet 
meer als nieuwkomer gerekend worden. Hij is dan immers >2 jaar in Nederland. 

 

 

 

LOWAN is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de 
bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, 
volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website geen rechten worden 
ontleend. 


