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Programma
• Welkom en doel bijeenkomst

• Toelichting op de regeling 
bekostiging PO 

• Vragen die zijn binnen gekomen

• Ruimte voor vragen die in de 
chat gesteld worden



Toelichting op de 
regeling bekostiging PO

• Hoe zit de regeling in elkaar?
• Voor wie is deze bedoeld?
• Wat is er aangepast?



Staatscourant: 6 juli 2021: Tweede 
Regeling Bekostiging Personeel 
PO 2021-2022 

Het gaat om bekostiging van 
personeel in het Primair Onderwijs



HOOFDSTUK 5. BIJZONDERE 
BEKOSTIGING SCHOOLJAAR 2021-2022

Artikel 30. Aanwezigheid leerlingen met een 
culturele achtergrond van de Roma en Sinti



Voor wie is de regeling 
bedoeld:

- Scholen in het primair onderwijs die 
onderwijs verzorgen aan leerlingen met een 
culturele achtergrond van Roma en/of Sinti

- Een school komt in aanmerking voor de 
regeling als die voor 1 april 2022 wordt 
bezocht door
4 of meer leerlingen met deze culturele 
achtergrond.



Wie kan aanvragen en 
ontvangt de middelen?

Het bevoegd gezag van een basisschool 
ontvangt op aanvraag bijzondere 
bekostiging voor personeel en aanvullende 
bekostiging voor materiële instandhouding.

De bekostiging voor zowel personeel als voor 
materiële instandhouding, bedraagt € 
3.413,00 per ingeschreven leerling met een 
culturele achtergrond van de Roma of Sinti. 

Dit bedrag wordt gedeeld door twaalf en 
vermenigvuldigd met het aantal maanden 
waarvoor de bekostiging wordt toegekend.



Wijziging t.o.v. vorig 
schooljaar
het hanteren van een bewijsstuk, zoals de 
ouderverklaring en het noteren van etniciteit in 
de leerlingadministratie, is vervallen. 

Scholen hoeven vanaf schooljaar 2021-2022 
geen bewijsstuk voor deze bijzondere 
bekostiging meer op te nemen in de 
administratie.

De overige voorwaarden wijzigen niet.



Toekenning van middelen 
Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk 
vier maanden na ontvangst van de aanvraag. 

Indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt 
toegekend ontvangt het bevoegd gezag bijzondere 
en aanvullende bekostiging met ingang van de 
maand volgend op de datum waarop de aanvraag is 
ontvangen.

De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, wordt in 
ieder geval afgewezen indien het een aanvraag 
betreft voor de periode na 1 april 2022.

Aanvragen en toekenning verloopt via DUO, 
niet via ambtenaren OCW. 



Binnen gekomen vragen

• Wie kan aanvragen? 

• Voor welke leerlingen mag je een beroep doen op de 
middelen?

• Wanneer kunnen aanvragen worden gedaan?
• Hoe kun je de middelen inzetten?



Inzet van middelen

School kan hierin haar eigen keuzes maken passend bij de 
onderwijs- en ontwikkelingsbehoefte van de kinderen

Voorbeelden van inzet middelen
• Extra ondersteuning bieden in de groep (b.v. pre 

teaching)
• Inzetten van onderwijsassistent als 

intermediair/ondersteuner

• Aanschaf onderwijsmaterialen voor de taal- en 
spelontwikkeling

• Extra formatie / inzet voor personeel in overleg met 
bevoegd gezag - Jaarlijks vast te stellen 



Vragen via chat

• Stel je vragen in de chat

• We  proberen die zoveel mogelijk te 
beantwoorden tijdens de bijeenkomst

• De vragen en antwoorden zullen we via de 
website www.owrs.nl beschikbaar stellen. 

http://www.owrs.nl/
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