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Aantal leerlingen met een culturele achtergrond van de Roma of Sinti
Dag  Maand Jaar

  

 (minimaal 4)

  
Vergeet niet om dit formulier te ondertekenen op de achterzijde 

      1

1.1 BRIN-nummer

1.2 Naam school

1.3 Straat en huisnummer

1.4 Postcode en plaats

      2
2.1  Achternaam

2.2  Voorletter(s)

2.3  Telefoonnummer

2.4  E-mailadres

      3

3.1  Ingangsdatum  
(periode  bekostiging)

 Lees de toelichting

3.2 Totaal aantal leerlingen op   
 ingangsdatum aanvraag-
 periode  
 Lees de toelichting

Aanvraag
Bijzondere bekostiging aanwezigheid 
leerlingen met een culturele  
achtergrond van de Roma of Sinti 
2021-2022
 
Dit formulier 
Met dit formulier vraagt u bijzondere en aanvullende be-
kostiging aan. 
 
Opsturen 
Dienst Uitvoering Onderwijs           
Postbus 30205, 2500 GE Den Haag 
 
Meer informatie 
duo.nl/zakelijk
ICO/PO (070) 757 51 11 
(werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur)

60110-005



Aanvraag
2 van 2

Bijzondere bekostiging aanwezigheid leerlingen met een  
culturele achtergrond van de Roma of Sinti 2021-2022
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Toelichting

Bij 3.1 Ingangsdatum (periode bekostiging)
 
U vraagt bijzondere en aanvullende bekostiging aan voor het 
schooljaar 2021-2022. U vult hier in vanaf welke datum u deze 
bekostiging wenst te ontvangen. Als u bijvoorbeeld voor het gehele 
schooljaar 2021-2022 bijzondere en aanvullende bekostiging wenst 
te ontvangen, dan vult u hier 1 augustus 2021 in.

Als de aanvraag voor schooljaar 2021-2022 voor 1 augustus 2021 
wordt ontvangen, komt de school in aanmerking voor bekosti-
ging over het gehele schooljaar 2021-2022 (augustus t/m juli). 
Dit alleen als ook aan alle andere voorwaarden is voldaan. Wordt 
de aanvraag op of na 1 augustus 2021 ontvangen, dan gaat de 
bekostiging in met ingang van de maand volgend op de datum van 
ontvangst. Voorbeeld: Uw aanvraag wordt op 15 augustus 2021 
ontvangen, dan komt de school in aanmerking voor bekostiging 
met ingang van september 2021.  
Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk binnen vier 
maanden na ontvangst van de aanvraag.
 
Bij 3.2 Totaal aantal leerlingen

Vul het totaal aantal leerlingen met een Roma- of Sinti-achter-
grond in dat uw school zal bezoeken in de periode waarvoor bekos-
tiging wordt gevraagd. Het aantal moet minimaal 4 zijn.

U hoeft alleen nog de aantallen op te geven. 

      4

4.1 Nummer bevoegd gezag

4.2 Achternaam tekenbevoegde 

4.3 Voorletter(s) tekenbevoegde

4.4 Telefoonnummer

4.5  E-mailadres

4.6 Plaats

4.7 Datum

4.8 Handtekening

     

Ondertekening
Het bevoegd gezag verklaart dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben en verzoekt om bijzondere 
bekostiging op grond van artikel 123 van de WPO of artikel 120 op de WEC.
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Dag  Maand Jaar
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