
 
Bijzondere bekostiging voor onderwijs aan asielzoekers in hun tweede jaar in Nederland 

(uitvoering motie Grashoff) 

 
DIEN VOOR 24 DECEMBER 2016 UW AANVRAAG BIJZONDERE BEKOSTIGING VOOR HET TWEEDE 
VERBLIJFSJAAR ASIELZOEKERSKINDEREN IN! 

Met ingang van1 december 2016 kunnen scholen (bevoegd gezag) een aanvraag indienen voor 
bijzondere bekostiging voor  asielzoekerskinderen die voor het tweede jaar in Nederland verblijven. 
 

Uitgangspunten van deze regeling zijn: 

 Deze regeling is ter ondersteuning van het onderwijs aan asielzoekerskinderen die 

gedurende hun tweede jaar in Nederland woonachtig zijn. Dit is een aanvulling op de 

bestaande regeling (art. 31) voor eerste opvang aan asielzoekers; 

 Zoals bij de eerste opvang vindt de bekostiging per kwartaal plaats en wordt gebaseerd op 

het aantal asielzoekerskinderen die één jaar of langer, maar korter dan twee jaar 

woonachtig in Nederland zijn en op de eerste dag van het kwartaal staan ingeschreven. 

Voor de peildatum eerste schooldag geldt het aantal leerlingen dat op de eerste dag na de 

zomervakantie van de regio is ingeschreven; 

 De regeling is zodanig vormgegeven dat scholen voor asielzoekerskinderen die in hun 

tweede verblijfsjaar zitten en aan wie niet het gewicht 1,2 is toegekend, een toeslag op de 

reguliere bekostiging ontvangen in de vorm van bijzondere en aanvullende bekostiging. 

Deze toeslag bedraagt op jaarbasis € 3.000,- voor asielzoekerskinderen zonder een 

toegekend gewicht (zijnde het bedrag dat een school extra voor een leerling met gewicht 

1,2 ontvangt) en € 2.400,- voor asielzoekerskinderen met een toegekend gewicht van 0,3 

(zijnde het verschil tussen de extra bekostiging die een school ontvangt voor een leerlingen 

met toegekend gewicht 0,3 en een leerling met toegekend gewicht 1,2). De bijzondere en 

aanvullende bekostiging aan tweedejaars asielzoekerskinderen met een toegekend gewicht 

van 1,2 bedraagt niets, aangezien deze kinderen al meetellen bij de vaststelling van de 

eventuele bekostiging voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Deze kinderen geeft 

u dan ook niet op  bij de aanvraag; 

 Er is geen sprake van een drempel voor een minimum aantal asielzoekerskinderen om in 

aanmerking te komen voor de bijzondere en aanvullende bekostiging; 

 Deze regeling betreft enkel een 2e jaar bekostiging voor asielzoekerskinderen. 

 
Van belang is dat:  
De bijzondere en aanvullende bekostiging telkens betrekking heeft op een periode van drie 
maanden, met als peildata: 
a. de eerste schooldag, voor de periode augustus tot en met oktober; 
b. 1 november, voor de periode november tot en met januari; 
c. 1 februari, voor de periode februari tot en met april; 
d. 1 mei, voor de periode mei tot en met juli. 

 
Het bevoegd gezag dient een aanvraag in bij DUO voor deze bijzondere en aanvullende 
bekostiging.  
Indien het de peildatum de eerste schooldag en/of 1 november 2016  betreft moet de aanvraag 
door DUO zijn ontvangen vóór 24 december 2016.  
Als het een van de twee andere peildata betreft, moet de aanvraag door DUO zijn ontvangen 

binnen vier weken na de peildatum. De aanvraag wordt in ieder geval afgewezen indien het een 
aanvraag betreft welke is ontvangen na deze termijn. Deze aanvraag kan worden ingediend door 
middel van het formulier nummer DUO 60102 en is (na 1/12) te downloaden via www.duo.nl. 

 
 
Deze regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant1 van 1 december 2016. 
De tekst en toelichting van de regeling gaat hierbij.  

                                                           
1 De tekst zoals gepubliceerd wordt in de Staatscourant is officieel.  
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