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Geachte besturen en schoolleiders, 

 

Vanaf woensdag 30 juni staat er voor u een informatietool op de website van het 

Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) waarmee u de aanvullende 

bekostiging voor uw school kunt inzien. In deze brief kunt u meer lezen over de 

opbouw van het bedrag, maar ik roep u vooral op om uw specifieke bekostiging 

én de betaaldata ook op te zoeken via de website. De aanvullende bekostiging 

voor het NP Onderwijs bestaat uit een bedrag per leerling en een bedrag voor 

scholen met veel leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand. 

Daarnaast is er extra nieuwkomersbekostiging en extra bekostiging voor 

samenwerkingsverbanden. Wij lichten u toe hoe de verantwoording over deze 

middelen plaatsvindt. Ook wordt de eerder gecommuniceerde extra bekostiging in 

het vso in verband met de aanpassing van de examens in 2021 toegelicht. Tot 

slot vraag ik uw aandacht voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs.  

 

Aanvullende bekostiging per school 

Bedrag per leerling 

Scholen krijgen aanvullende bekostiging in de vorm van een bedrag per leerling 

om het schoolprogramma uit te voeren. In de tabel hieronder vindt u voor het 

schooljaar 2021-2022 het bedrag per leerling per schooltype en het 

betaalmoment. Het schooljaar loopt vanaf augustus 2021 tot en met juli 2022. 

 

Tabel 1: Bedrag per leerling naar schooltype 

Schooljaar 2021-2022 Per leerling Betaalmoment 

basisonderwijs € 701,16 Maandelijks vanaf september 2021 

speciaal basisonderwijs € 1.051,74 Maandelijks vanaf september 2021 

(voortgezet) speciaal onderwijs € 1.402,31 Maandelijks vanaf september 2021 

 

Scholen met veel leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand 

De leervertraging is niet op alle scholen gelijk. Scholen met bijvoorbeeld een 

uitdagende leerlingenpopulatie of met veel leerlingen met ouders met een lage 

sociaaleconomische status hebben een groter risico op onderwijsachterstanden. 

Deze scholen ontvangen daarom een extra bijdrage. Hoe groter het risico op 
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onderwijsachterstanden op de school is, hoe hoger de extra bijdrage. Zo houden 

we rekening met de verschillende opgaven waar scholen voor staan.  

 

De bijdrage wordt berekend op basis van de CBS-indicator voor 

onderwijsachterstanden. Er wordt aangesloten bij de reeds bestaande systematiek 

zoals gehanteerd voor de verdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen. Per 

eenheid achterstandsscore krijgt uw basisschool € 251,16. 

 

Voor speciale scholen voor basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs 

wordt aangesloten bij de bestaande systematiek van de CUMI-regeling. Scholen 

krijgen € 548,56 per CUMI-leerling boven het aantal van 4. Ook cluster 1 en 2 

lopen mee in deze bekostiging. U ontvangt het bedrag vanaf september 2021 in 

maandelijkse termijnen. In de eerste maand krijgt u ook de bekostiging voor 

augustus.  

 

Tabel 2: Bedrag onderwijsachterstanden 

Schooljaar 2021-2022 Per achterstandsscore/ 

CUMI-leerling >4  

Betaalmoment 

CBS-indicator po € 251,16 Maandelijks vanaf september 2021 

CUMI-regeling € 548,56 Maandelijks vanaf september 2021 

 

Informatietool 

Met de informatietool kunt u zien hoeveel middelen uw school voor het schooljaar 

2021-2022 ontvangt vanuit het NP Onderwijs. De informatietool geeft de 

bedragen weer voor de aanvullende bekostiging per school (voor alle leerlingen 

een bedrag per leerling) en voor de middelen voor scholen met veel leerlingen 

met risico op onderwijsachterstand. De middelen voor nieuwkomers en 

samenwerkingsverbanden zijn niet opgenomen in deze informatietool. U ontvangt 

van DUO een Overzicht financiële beschikkingen (Ofb) van de definitieve 

aanvullende bekostiging. Dit kan beperkt afwijken van het totaalbedrag dat u in 

de tool aantreft.  

 

Aanvullende bekostiging voor schooljaar 2022-2023 

Voor het schooljaar 2022-2023 is minimaal € 500 per leerling beschikbaar. Het 

definitieve bedrag hangt onder andere af van de uitkomsten van de landelijke 

implementatiemonitor en de ontwikkeling van achterstanden die daaruit kan 

worden opgemaakt. Aan het begin van 2022 worden de inzet en verdeling van het 

beschikbare geld over de scholen herijkt. Dit gebeurt op basis van de 

implementatiemonitor en andere onderzoeken. 

 

Aanvullende bekostiging nieuwkomers 

Vanwege de uitbraak van COVID-19 is er ook extra bekostiging voor 

nieuwkomers. Door de wisselende combinatie van afstandsonderwijs en fysiek 

onderwijs is het voor hen immers extra moeilijk om (de Nederlands taal) te leren.  

In het primair onderwijs zijn de voorwaarden voor bijzondere en aanvullende 

bekostiging voor onderwijs aan asielzoekers en overige vreemdelingen verruimd 

vanaf peilmoment 1 mei 2021. 

https://www.nponderwijs.nl/documenten/publicaties/2021/06/30/informatietool-bedragen-per-school
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- Scholen kunnen bekostiging aanvragen voor zowel asielzoekers als overige 

vreemdelingen die maximaal 4 jaar in Nederland wonen. Eerst was dit 

maximaal 2 jaar voor asielzoekers en 1 jaar voor overige vreemdelingen.  

- Overige vreemdelingen ontvangen in het eerste jaar hetzelfde bedrag als 

asielzoekers, omdat het wegwerken van taalachterstanden een even grote 

opgave is. Scholen krijgen nu dus voor de eerste opvang van overige 

vreemdelingen een hoger bedrag. 

 

Het bedrag in het eerste jaar voor schooljaar 2021-2022 is maximaal € 10.909,17 

per asielzoeker of overige vreemdeling. Het bedrag voor het tweede, derde en 

vierde jaar is € 1.640 per asielzoeker of overige vreemdeling. De verruiming geldt 

vanaf peildatum 1 mei 2021 en de bedragen worden op dezelfde data betaald als 

de reguliere nieuwkomersbekostiging.  

 

Aanvullende bekostiging samenwerkingsverbanden  

Het budget van samenwerkingsverbanden vo voor lichte en zware ondersteuning 

wordt tijdelijk verhoogd. Deze verhoging is bedoeld om het langere verblijf op te 

vangen van leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, 

bijvoorbeeld doordat er geen stage gevonden kon worden. Het langere verblijf 

van deze leerlingen zorgt voor extra kosten voor samenwerkingsverbanden, 

waardoor minder budget overblijft voor de ondersteuning van leerlingen op 

andere vo-scholen. De samenwerkingsverbanden vo krijgen daarom extra budget. 

Voor samenwerkingsverbanden po wordt het budget niet opgehoogd omdat daar 

niet de verwachting is dat leerlingen op het speciaal (basis)onderwijs een langer 

verblijf hebben.  

 

Het extra budget voor samenwerkingsverbanden vo voor leerlingen in het 

voortgezet speciaal onderwijs is verwerkt in de bekostiging door een ophoging 

van het bedrag per vo-leerling voor zware ondersteuning met € 17,56 (artikel 23 

van de Tweede regeling bekostiging personeel PO 2021-2022). Dit bedrag in 

schooljaar 2021-2022 wordt maandelijks uitbetaald vanaf augustus 2021. Het 

extra budget voor leerlingen in het praktijkonderwijs wordt verdeeld middels een 

bedrag per pro-leerling van € 237,02. Dit bedrag in schooljaar 2021-2022 wordt 

vanaf september 2021 maandelijks uitbetaald, waarbij in de eerste maand ook de 

bekostiging voor augustus wordt uitbetaald. 

 

Verantwoording 

Het is van groot belang dat schoolleiders, docenten en ondersteunend personeel 

samen het plan maken en de uitvoering van het schoolprogramma ter hand 

nemen. Leerlingen en ouders worden hierbij uiteraard betrokken. Als dit zinvol is, 

mogen bovenschoolse en/of bovenbestuurlijke afspraken gemaakt worden. Het is 

niet de bedoeling dat het bestuur zonder overleg besluiten neemt of financiële 

middelen verdeelt. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op het 

schoolprogramma. Op de website staat een handreiking voor de MR. Hierin staat 

duidelijk welke rol de medezeggenschapsraad heeft bij de totstandkoming van het 

programma. Bij de handreiking hoort een dialoogkaart die u kan helpen bij de 

bespreking van het schoolprogramma met de medezeggenschapsraad.  

 

Om onnodige administratieve lasten te vermijden, sluit de verantwoording zo veel 

mogelijk aan bij de reguliere verslaglegging. Op de website van het NP Onderwijs 

https://www.sterkmedezeggenschap.nl/nieuws/dialoogplaat-advies-en-instemmingsrechten-np-onderwijs/
https://www.nponderwijs.nl/
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vindt u vanaf woensdag 30 juni meer informatie over hoe de verantwoording eruit 

gaat zien. Op de website vindt u de vragen die in XBRL aan schoolbesturen zullen 

worden gesteld en de geldende richtlijnen. 

 

Regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2021 

Reguliere vo-scholen, vso-scholen en vavo-instellingen krijgen aanvullende 

bekostiging als tegemoetkoming voor de eindexamens van 2021. In de tabel 

hieronder vindt u de bedragen per kandidaat in het vso en het uiterlijke 

betaalmoment.  

 

Per kandidaat geplaatst in het laatste leerjaar van het uitstroomprofiel 

vervolgonderwijs krijgt u € 389. Het is een compensatie voor de extra 

ondersteuning en begeleiding voor het examen van 2021, en voor extra personele 

inzet die nodig was voor het organiseren, begeleiden en corrigeren van de extra 

herkansingen.  

 

Tabel 3: aanvullende bekostiging eindexamens 2021 

vso, aanvullende bekostiging eindexamens 2021 Bedrag per 

kandidaat 

Uitbetaald 

uiterlijk 

Ondersteuning eindexamenleerlingen met uitstroomprofiel 

vervolgonderwijs in laatste leerjaar en 2e herkansing 

€ 389 december 2021 

 

Informatietool 

Eind augustus komt er naar verwachting een informatietool op de website van het 

NP Onderwijs, waarmee u kunt inzien welk bedrag uw school krijgt voor de 

regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2021. Deze 

informatietool is gebaseerd op de definitieve leerlingentelling. 

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs 

Tot slot wil ik aan alle basisscholen vragen mee te doen aan het Nationaal 

Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Door mee te doen krijgt u goed inzicht op de 

gevolgen van de coronacrisis voor de leergroei van uw leerlingen. Verder kunt u 

de leergroei van uw eigen school vergelijken met scholen die qua 

leerlingenpopulatie op de uwe lijken en met het landelijk gemiddelde. Het NCO 

geeft u daarvoor twee keer per jaar een terugkoppeling over de leergroei van uw 

leerlingen. Zo’n 40% van de basisscholen doet al mee. Meer informatie over het 

project en het aanmeldformulier kunt u hier aanvragen. 

 

  

https://www.nationaalcohortonderzoek.nl/informatiepakket-lvs-project/
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Met deze brief hoop ik u voldoende geïnformeerd te hebben over de aanvullende 

bekostiging. Ik verwijs u ook graag naar de website van het NP Onderwijs. Hier 

vindt u de veel gestelde vragen over o.a. de financiën en een informatietool 

waarin u de beschikbare middelen voor uw school kunt opzoeken, met de 

bijbehorende betaaldata. Als het antwoord op uw vraag daar niet tussen staat, 

kunt u contact opnemen met de helpdesk. 

 

Ik wil u bedanken voor uw inzet en wens u veel succes bij de uitwerking en 

uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs. 

 

 

 

 

 

Met vriendelijk groet,  

 

 

de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, 

 

 
 

Arie Slob 

 

https://www.nponderwijs.nl/
https://www.nponderwijs.nl/over-het-nationaal-programma-onderwijs/ondersteuning

