
Nr. 8090
25 maart

2022

Regeling van de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 15 maart 

2022, nr. PO/FenV/31937769, houdende de verlenging van de termijn voor de 

leerlingentelling en aanpassing en intrekking van verschillende regelingen in 

verband met de vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs 

(Wijzigingsregeling in verband met de vereenvoudiging bekostiging po)

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 113, zevende lid, 117, tweede 
lid, en 161, vijftiende lid, van de Wet op de expertisecentra, de artikelen 115, zevende lid, 119, tweede 
lid, en 182, veertiende lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 142, elfde lid, van de Wet 
primair onderwijs BES, artikel 84, achtste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 5.13, 
achtste lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020, artikel 4, tweede lid, van de Wet overige OCW-
subsidies, artikel XI, vijfde lid, van de Wet van 25 februari 2021 tot wijziging van onder meer de Wet op 
het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op het 
voortgezet onderwijs en enkele andere wetten vanwege de vereenvoudiging van de bekostiging van 
de scholen voor primair onderwijs en samenwerkingsverbanden (Stb. 2021, 171), de artikelen 7, derde 
lid, en 27, tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO 2022, de artikelen 6, derde lid, 10 en 29, tweede 
lid, van het Besluit bekostiging WEC 2022, artikel 11, derde lid, van het Besluit bekostiging WPO BES 
2022, artikel 4, eerste lid, van het Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverla-
ten en de artikelen 2.2 en 2.4, eerste lid, van het Inrichtingsbesluit WPO;

Besluit:

ARTIKEL I. VERLENGING TERMIJN LEERLINGENTELLING WPO, WEC EN WPO BES 

1. De termijn voor het bepalen van het aantal leerlingen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het 
Besluit bekostiging WPO 2022, en artikel 6, tweede lid, van het Besluit bekostiging WEC 2022, 
wordt voor de leerlingentelling op 1 februari 2022 verlengd tot 8 april 2022.

2. De termijn voor het zenden van de opgave, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het Besluit WPO 
BES 2022, wordt voor de leerlingentelling op 1 februari 2022 verlengd tot 15 april 2022.

3. De termijn voor het doen van de mededeling, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van het Besluit 
WPO BES 2022, wordt voor de leerlingentelling op 1 februari 2022 verlengd tot 15 mei 2022.

4. Dit artikel vervalt met ingang van 1 januari 2023.

ARTIKEL II. WIJZIGING AANPASSINGSREGELING WVO 2020 

De Aanpassingsregeling WVO 2020 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel XIX wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel C komt te luiden:

C

In artikel 3, eerste en tweede lid wordt telkens ‘van de wet’ vervangen door ’van de Wet op het 
voortgezet onderwijs’.

2. Onderdeel E komt te luiden:

E

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
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1. In het eerste lid wordt ‘de artikelen 79a, eerste en tweede lid, en 84, eerste, derde en vierde lid, van 
de wet’ vervangen door ‘de artikelen 5.5, eerste en tweede lid, en 5.13, eerste, derde en vierde lid, van 
de wet’ en wordt ‘artikel 84, zesde en zevende lid, van de wet’ vervangen door ‘artikel 5.13, zesde en 
zevende lid, van de wet’.

2. In het tweede lid wordt ‘artikel 84, eerste en vijfde lid, van de wet’’ vervangen door ‘artikel 5.13, 
eerste en vijfde lid, van de wet’.

B

In artikel XXII, onderdeel A, onder 1, wordt ‘artikelen 116, eerste lid, van de Wet op het primair 
onderwijs, artikel 113, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra’ vervangen door ‘artikel 119 van de 
Wet op het primair onderwijs, artikel 117 van de Wet op de expertisecentra’.

C

Artikel XXIII vervalt.

D

In artikel XLIII, onderdeel A, wordt het voorgestelde artikel 1.1 als volgt gewijzigd:

1. In de begripsbepaling van het begrip ‘regionaal programma’ wordt ‘artikel 162c1, eerste lid, van de 
WEC’ vervangen door ‘artikel 149, eerste lid, van de WEC’.

2. In de begripsbepaling van het begrip ‘RMC-contactgemeente’ wordt ‘artikel 162b, derde lid, van de 
WEC’ vervangen door ‘artikel 147, derde lid, van de WEC’.

ARTIKEL III. WIJZIGING KADERREGELING SUBSIDIES OCW, SZW EN VWS 

Artikel 9.3 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in onderdeel b, wordt ‘artikel 70’ vervangen door ‘artikel 71, eerste lid’;

b. de onderdelen c, d, j, k, o en p vervallen;

c. in onderdeel e, wordt ‘artikel 123, eerste lid’ vervangen door ‘artikel 119, eerste lid’;

d. in onderdeel f, wordt ‘artikel 164a, tweede lid’ vervangen door ‘artikel 156, tweede lid’;

e. in onderdeel f1, wordt ‘artikel 180, eerste lid’ vervangen door ‘artikel 185, eerste lid’;

f. in onderdeel g, wordt ‘artikel 67’ vervangen door ‘artikel 67, eerste lid’;

g. in onderdeel i, wordt ‘artikel 98, eerste lid’ vervangen door ‘artikel 103, eerste lid’;

h. in onderdeel l, wordt ‘artikel 130, tweede lid’ vervangen door ‘artikel 124, tweede lid’;

i. in onderdeel m, wordt ‘artikel 71’ vervangen door ‘artikel 71, eerste lid’;

j. in onderdeel n, wordt ‘artikel 113, eerste lid’ vervangen door ‘artikel 117, eerste lid’;

k. in onderdeel q, wordt ‘artikel 146a, tweede lid’ vervangen door ‘artikel 134, tweede lid’;

l. in onderdeel q1, wordt ‘artikel 166, eerste lid’ vervangen door ‘artikel 164, eerste lid’;

m. in onderdeel nn, wordt ‘artikelen 33a, 33b, 33c en 33d’ vervangen door ‘27, 28, 29 en 30’;

n. in onderdeel oo, wordt ‘artikelen 42a, 42b, 42c en 42d’ vervangen door ‘29, 30, 31 en 32’.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in onderdeel a, wordt ‘artikel 123, tweede lid’ vervangen door ‘artikel 120, eerste lid’;
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b. de onderdelen b, d en f vervallen;

c. in onderdeel c, wordt ‘artikel 103, tweede lid’ vervangen door ‘artikel 104, eerste lid’;

d. in onderdeel e, wordt ‘artikel 120, tweede lid’ vervangen door ‘artikel 118, eerste lid’.

ARTIKEL IV. WIJZIGING REGELING BEKOSTIGING VO-SCHOLEN EN 
SAMENWERKINGSVERBANDEN VO 

De Regeling bekostiging vo-scholen en samenwerkingsverbanden vo wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 en artikel 7 wordt ‘Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media’ vervangen door 
‘Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs’.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na ‘de artikelen 79a, eerste en tweede lid, 85, tweede en derde lid, en 90, 
tweede en derde lid, van de wet’ en na ‘de artikelen 85, zesde en zevende lid, en 90, vijfde en zesde lid, 
van de wet’ ingevoegd ‘, zoals die luidde op 31 maart 2022’.

2. In het tweede lid wordt na ‘de artikelen 85, eerste en vierde lid, en 90, eerste en vierde lid, van de 
wet’ ingevoegd ‘, zoals die luidde op 31 maart 2022’.

C

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘de artikelen 79a, eerste en tweede lid, 85, tweede en derde lid, en 90, tweede 
en derde lid, van de wet’ vervangen door ‘de artikelen 79a, eerste en tweede lid, en 84, eerste, derde 
en vierde lid, van de wet’ en wordt ‘de artikelen 85, zesde en zevende lid, en 90, vijfde en zesde lid, van 
de wet’ vervangen door ‘artikel 84, zesde en zevende lid, van de wet’.

2. In het tweede lid wordt ‘de artikelen 85, eerste en vierde lid, en 90, eerste en vierde lid, van de wet’ 
vervangen door ‘artikel 84, eerste en vijfde lid, van de wet’.

ARTIKEL V. WIJZIGING REGELING BELEGGEN, LENEN EN DERIVATEN OCW 2016 

De Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, in de begripsbepaling van het begrip ‘minister’, vervalt de zinsnede ‘en, voor zover het 
onderwijs en onderzoek betreft op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving de 
Minister van Economische Zaken’.

B

In artikel 13a wordt na ‘berust mede op’ ingevoegd ‘artikel 115, zevende lid, van de Wet op het primair 
onderwijs, artikel 113, zevende lid, van de Wet op de expertisecentra en’.

ARTIKEL VI. WIJZIGING REGELING BIJZONDERE EN AANVULLENDE BEKOSTIGING 
UITVOERING ARBEIDSMARKTTOELAGE NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS PO EN 
VO 

De Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering arbeidsmarkttoelage Nationaal 
Programma Onderwijs PO en VO wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de begripsbepaling van het begrip ‘achterstandsscore’ wordt ‘artikel 27 van het Besluit bekosti-
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ging WPO’ vervangen door ‘artikel 18 van het Besluit bekostiging WPO 2022’.

2. De begripsbepaling van het begrip ‘bijzondere bekostiging’ komt te luiden:

bijzondere bekostiging: aanvullende bekostiging als bedoeld in artikel 119, eerste lid, van de Wet 
op het primair onderwijs of artikel 117, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra;’.

3. In begripsbepaling van het begrip ‘leerling’ wordt ‘artikel 1 van het Besluit bekostiging WPO, artikel 
1 van het Besluit bekostiging WEC’ vervangen door ‘artikel 1 van het Besluit bekostiging WPO 2022, 
artikel 1 van het Besluit bekostiging WEC 2022’.

4. In de begripsbepaling van het begrip ‘leerling met een niet-Nederlandse culturele achtergrond’ 
wordt ‘artikel 1 van het Besluit bekostiging WPO of artikel 1 van het Besluit bekostiging WEC’ 
vervangen door ‘artikel 1 van het Besluit bekostiging WPO 2022 of artikel 1 van het Besluit bekostiging 
WEC 2022’.

5. De begripsbepaling van het begrip ‘minister’ komt te luiden:

minister: Minister voor Primair en Voortgezet onderwijs;.

B

In artikel 3, derde lid, wordt ‘het aantal leerlingen dat staat ingeschreven op de vestiging op 1 oktober 
2020, bedoeld in artikel 121 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 118 van de Wet op de 
expertisecentra’ vervangen door ‘het aantal leerlingen, bedoeld in artikel 121 van de Wet op het 
primair onderwijs en artikel 118 van de Wet op de expertisecentra, zoals die luidden op 31 maart 2022, 
dat staat ingeschreven op de vestiging op 1 oktober 2020’.

C

Na artikel 6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6a. Omhangbepaling 

Deze regeling is mede gebaseerd op artikel 119, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs 
en artikel 117, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra.

ARTIKEL VII. WIJZIGING REGELING BIJZONDERE EN AANVULLENDE BEKOSTIGING 
UITVOERING NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS PO EN VO 

De Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering Nationaal Programma Onderwijs PO en 
VO wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de begripsbepaling van het begrip ‘aanvullende bekostiging’ wordt ‘artikelen 116, eerste lid, van 
de Wet op het primair onderwijs, artikel 113, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra’ vervangen 
door ‘artikelen 119 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 117 van de Wet op de expertisecentra’, 
wordt ‘artikel 84, zesde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs’ vervangen door ‘artikel 86, 
zevende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs’ en wordt ‘artikel 98, eerste lid van de Wet primair 
onderwijs BES’ vervangen door ‘artikelen 103 van de Wet primair onderwijs BES’.

2. In de begripsbepaling van het begrip ‘achterstandsscore’ wordt ‘artikel 27 van het Besluit bekosti-
ging WPO’ vervangen door ‘artikel 18 van het Besluit bekostiging WPO 2022’.

3. De begripsbepaling van het begrip ‘bijzondere bekostiging’ vervalt.

4. De begripsbepaling van het begrip ‘Minister’ komt te luiden:

Minister: Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs;.

B

In de artikelen 2, aanhef en eerste lid, 4, eerste, tweede, derde, vijfde en zesde lid, 6, eerste, tweede, 
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derde en vijfde lid, en 12, vierde lid, en in het opschrift van de bijlage wordt telkens ‘bijzondere en 
aanvullende bekostiging’ vervangen door ‘aanvullende bekostiging’.

C

In het opschrift van artikel 4 en het opschrift van artikel 6 wordt ’Bijzondere en aanvullende bekosti-
ging’ vervangen door ‘Aanvullende bekostiging’.

D

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt ‘Bijzondere bekostiging’ vervangen door ‘Aanvullende bekostiging’.

2. In het eerste, tweede, vierde, zesde, zevende en achtste lid wordt ‘bijzondere bekostiging’ vervan-
gen door ‘aanvullende bekostiging’.

ARTIKEL VIII. WIJZIGING REGELING BIJZONDERE EN AANVULLENDE BEKOSTIGING VOOR 
AANPAK JEUGDWERKLOOSHEID ALS GEVOLG VAN DE CORONACRISIS 2022 

De Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging voor aanpak jeugdwerkloosheid als gevolg van de 
coronacrisis 2022 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de begripsbepaling van het begrip ‘aanvullende bekostiging praktijkonderwijs’ wordt ‘artikel 82, 
eerste lid, van de WVO’ vervangen door ‘artikel 5.9, eerste lid, van de WVO 2020’.

2. Na de begripsbepaling ‘aanvullende bekostiging praktijkonderwijs’ wordt een begrip ingevoegd, 
luidende:

aanvullende bekostiging voortgezet speciaal onderwijs: aanvullende bekostiging als bedoeld in 
artikel 117, eerste lid, van de WEC;.

3. In de begripsbepaling van het begrip ‘bevoegd gezag’ wordt ‘artikel 1 van de WVO’ vervangen door 
‘artikel 1.1 van de WVO 2020’.

4. De begripsbepaling van het begrip ‘bijzondere bekostiging voortgezet speciaal onderwijs’ vervalt.

5. In de begripsbepaling van het begrip ‘school voor praktijkonderwijs’ wordt ‘artikel 10f, van de WVO’ 
vervangen door ‘artikel 2.8 van de WVO 2020’.

6. De begripsbepaling van het begrip ‘WVO’ wordt vervangen door ‘WVO 2020: Wet voortgezet 
onderwijs 2020’.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt ‘Bijzondere bekostiging’ vervangen door ‘Aanvullende bekostiging’.

2. In het eerste lid wordt ‘bijzondere bekostiging’ vervangen door ‘aanvullende bekostiging’.

3. In het derde lid wordt ‘artikel 9 van het Besluit bekostiging WEC’ vervangen door ‘artikel 6 van het 
Besluit bekostiging WEC 2022’.

4. In het vijfde lid wordt ‘Artikel 143 van de WEC’ vervangen door ‘Artikel 113 van de WEC’.

C

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt ‘de artikelen 8, 9 en 10, tweede lid, van het Besluit bekostiging WVO 2021’ 
vervangen door ‘de artikelen 6.7, 6.8 en 6.9 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020’.
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2. In het vijfde lid wordt ‘artikel 99 WVO’ vervangen door ‘artikel 5.39 van de WVO 2020’.

D

In artikel 5 vervalt in het opschrift en in de tekst ‘bijzondere en’.

E

Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5a. Omhangbepaling 

Deze regeling is mede gebaseerd op artikel 117, tweede en derde lid, van de WEC en artikel 5.9, 
eerste lid, van de WVO 2020.

F

In artikel 7 vervalt ‘bijzondere en’.

ARTIKEL IX. WIJZIGING REGELING BIJZONDERE BEKOSTIGING BIJ FUSIE EN OPHEFFING 
VAN SCHOLEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS EN BELEIDSREGEL INTERPRETATIE 
SAMENVOEGING IN WPO EN WEC 

De Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en 
beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2 wordt na ‘128, zevende en achtste lid van de WEC’ ingevoegd ‘zoals die luidden op 
31 maart 2022’.

B

In het opschrift van de paragrafen 3 tot en met 9 wordt telkens ’31 juli 2027’ vervangen door 
’31 december 2022’.

C

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt ‘31 juli 2022’ vervangen door ‘31 december 2022’.

2. In het eerste lid wordt ‘de jaren 2017 tot en met 2021’ vervangen door ‘de jaren 2017 tot en met 
2022’.

3. In het vierde lid vervalt ‘artikel 4 of’.

D

De artikelen 4, 11 en 16 vervallen.

E

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt telkens na ‘artikelen 23, 24, 25 en 28 van het Besluit bekostiging WPO’ en na 
‘artikel 26, eerste lid, van het Besluit bekostiging WPO’ ingevoegd ‘, zoals dat luidde op 31 maart 
2022’.

2. In het tweede lid wordt telkens na ‘artikel 24, tweede lid, onderdeel b, van het Besluit bekostiging 
WPO’ en na ‘artikel 11a, van het Besluit bekostiging WPO’ ingevoegd ‘, zoals dat luidde op 31 maart 
2022’.

3. In het vierde lid wordt na ‘artikel 24, respectievelijk artikel 23 en 24 van het Besluit bekostiging WPO’ 
ingevoegd ‘, zoals dat luidde op 31 maart 2022’.
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F

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘de jaren 2017 tot en met 2026’ vervangen door ‘de jaren 2017 tot en met 
2022’.

2. In het vierde lid vervalt ‘of artikel 4’.

G

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt telkens na ‘artikelen 23, 24, 25 en 28 van het Besluit bekostiging WPO’ en na 
‘artikel 26, eerste lid, van het Besluit bekostiging WPO’ ingevoegd ‘, zoals dat luidde op 31 maart 
2022’.

2. In het tweede lid wordt telkens na ‘artikel 24, tweede lid, onderdeel b, van het Besluit bekostiging 
WPO’ en na ‘artikel 11a, van het Besluit bekostiging WPO’ ingevoegd ‘, zoals dat luidde op 31 maart 
2022’.

3. In het vierde lid wordt na ‘artikel 24, respectievelijk artikel 23 en 24 van het Besluit bekostiging WPO’ 
ingevoegd ‘, zoals dat luidde op 31 maart 2022’.

H

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘de jaren 2017 tot en met 2026’ vervangen door ‘de jaren 2017 tot en met 
2022’.

2. In het tweede lid, onderdeel a, wordt na ‘bedoeld in artikel 164b, eerste lid, van de WPO’ ingevoegd 
‘, zoals die luidde op 31 maart 2022’.

3. In het tweede lid, onderdeel b, wordt na ‘bedoeld in artikel 121, derde lid, en artikel 134, negende 
lid, van de WPO’ ingevoegd ‘, zoals die luidde op 31 maart 2022’.

4. In het tweede lid, onderdeel d, wordt na ‘artikel 152 van de WPO’ en na ‘artikel 154 van de WPO’ 
ingevoegd ‘, zoals die luidde op 31 maart 2022’.

5. In het tweede lid, onderdeel e, wordt na ‘artikel 157, derde lid, van de WPO’, na ‘artikel 157 van de 
WPO’ en na ‘artikel 153 van de WPO’ ingevoegd ‘, zoals die luidde op 31 maart 2022’.

I

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Telkens na ‘artikel 134, eerste lid, van de WPO’, na ‘artikel 120, eerste lid, van de WPO’ en na ‘artikel 
129, eerste lid, van de WPO’ wordt ingevoegd ‘, zoals die luidde op 31 maart 2022’.

2. Na ‘artikel 28, eerste lid, van het Besluit bekostiging WPO’ wordt ingevoegd ‘, zoals dat luidde op 
31 maart 2022’.

J

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt ‘31 juli 2022’ vervangen door ‘31 december 2022’.

2. In het eerste lid wordt ‘de jaren 2017 tot en met 2021’ vervangen door ‘de jaren 2017 tot en met 
2022’.

3. In het vierde lid vervalt ‘artikel 11 of’.
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K

In artikel 12 wordt telkens na ‘artikel 26, tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO’ ingevoegd 
‘, zoals dat luidde op 31 maart 2022’.

L

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘de jaren 2017 tot en met 2026’ vervangen door ‘de jaren 2017 tot en met 
2022’.

2. In het vierde lid vervalt ‘of artikel 11’.

M

In artikel 14 wordt telkens na ‘artikel 26, tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO’ ingevoegd 
‘, zoals dat luidde op 31 maart 2022’.

N

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt ‘31 juli 2022’ vervangen door ‘31 december 2022’.

2. In het eerste lid wordt ‘de jaren 2017 tot en met 2021’ vervangen door ‘de jaren 2017 tot en met 
2022’.

3. In het vierde lid vervalt ‘artikel 16 of’.

O

In artikel 17 wordt telkens na ‘artikel 32 van het Besluit bekostiging WEC’ en na ‘artikel 35 van het 
Besluit bekostiging WEC’ ingevoegd ‘, zoals dat luidde op 31 maart 2022’.

P

Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘de jaren 2017 tot en met 2026’ vervangen door ‘de jaren 2017 tot en met 
2022’.

2. In het vierde lid vervalt ‘of artikel 16’.

Q

In artikel 19 wordt telkens na ‘artikel 32 van het Besluit bekostiging WEC’ en na ‘artikel 35 van het 
Besluit bekostiging WEC’ ingevoegd ‘, zoals dat luidde op 31 maart 2022’.

R

In artikel 23 wordt ‘1 augustus 2027’ vervangen door ‘1 januari 2023’.

ARTIKEL X. WIJZIGING REGELING BIJZONDERE BEKOSTIGING PROFESSIONALISERING EN 
BEGELEIDING STARTERS EN SCHOOLLEIDERS 

De Regeling bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders wordt 
als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de begripsbepaling van het begrip ‘bevoegd gezag’ wordt een begripsbepaling ingevoegd, 
luidende:
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aanvullende bekostiging: aanvullende bekostiging als bedoeld in artikel 119, eerste lid, van de Wet 
op het primair onderwijs of artikel 117, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra’.

2. De begripsbepaling ‘bijzondere bekostiging’ vervalt.

3. De begripsbepaling van het begrip ‘minister’ komt te luiden:

minister: Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs;.

B

In het opschrift en in de tekst van artikel 2 wordt ‘bijzondere bekostiging’ vervangen door ‘aanvullende 
bekostiging’.

C

Artikel 3, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘bijzondere bekostiging’ vervangen door ‘aanvullende bekostiging’.

2. In het tweede lid wordt ‘De hoogte van de bijzondere bekostiging’ vervangen door ‘De hoogte van 
de bekostiging voor de periode tot en met 31 december 2022’.

3. Aan het tweede lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: De hoogte van de bekostiging voor de 
periode van 1 januari 2023 tot en met 31 juli 2023 wordt berekend op grond van het aantal leerlingen 
dat is ingeschreven aan de school op 1 februari 2022, met dien verstande dat voor nieuwe scholen die 
op 1 augustus 2022 zijn geopend, het aantal leerlingen aan de school op 1 februari 2023 geldt.

D

Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5a. Omhangbepaling 

Deze regeling is gebaseerd op artikel 119, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs en 
artikel 117, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra.

ARTIKEL XI. WIJZIGING REGELING DOORBETALING GARANTIEBEKOSTIGING LGF 

De Regeling doorbetaling garantiebekostiging LGF wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt ‘Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media’ vervangen door ‘Minister 
voor Primair en Voortgezet Onderwijs’.

B

In artikel 2, tweede lid, wordt ‘Artikel 143 van de Wet op de expertisecentra’ vervangen door ‘Artikel 
113 van de Wet op de expertisecentra’.

C

In artikel 3, tweede lid, wordt ‘het bepaalde in artikel 111, zesde lid, van de Wet op de expertisecentra’ 
vervangen door ‘het bepaalde krachtens artikel 114, tiende lid’.

D

Na artikel 4 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4a. Omhangbepaling 

Deze regeling is gebaseerd op artikel 117, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra.
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ARTIKEL XII. WIJZIGING REGELING GEGEVENSLEVERING PO/VO BES 

De Regeling gegevenslevering PO/VO BES wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt ‘Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media’ vervangen door ‘Minister 
voor Primair en Voortgezet Onderwijs’.

B

In artikel 2 wordt na ‘de leerlinggegevens’ ingevoegd ‘voor zowel 1 februari als 1 oktober’.

C

In artikel 5a vervalt het tweede lid, alsmede de aanduiding ‘1.’ voor het eerste lid.

D

Bijlage 1 komt te luiden overeenkomstig bijlage A bij deze regeling.

ARTIKEL XIII. WIJZIGING REGELING INFORMATIEVOORZIENING WPO/WEC 

De Regeling informatievoorziening WPO/WEC wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 6 komt te luiden:

Artikel 6. Reikwijdte 

Deze paragraaf berust op artikel 11 van het Besluit bekostiging WPO 2022 en artikel 10 van het 
Besluit bekostiging WEC 2022.

B

In artikel 13 vervalt ‘artikel 11a, tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO, artikel 10b, tweede lid, 
van het Besluit bekostiging WEC en’.

C

In artikel 16 tweede lid, vervalt onderdeel c, onder vervanging van de puntkomma aan het eind van 
onderdeel b door een punt.

D

Artikel 18a vervalt.

E

Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Paragraaf 1 komt te luiden:

1. In- en uitschrijving 

Voor iedere leerling:
– een volledig ingevuld en door de ouder(s) of verzorger(s) ondertekend inschrijfformulier.

Indien van toepassing:
– gegevens over de uitschrijving van de leerling;
– voor zover dat niet blijkt uit de Basisregistratie Personen, een document waaruit blijkt dat een 

leerling een niet-Nederlandse culturele achtergrond heeft, als bedoeld in artikel 19 van het 
Besluit bekostiging WPO 2022 of artikel 14 van het Besluit bekostiging WEC 2022.

2. Paragraaf 2 vervalt, onder vernummering van paragraaf 3 tot paragraaf 2.
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3. In paragraaf 2 (nieuw) wordt ‘(artikel 9 Besluit bekostiging WPO; artikel 8 Besluit bekostiging WEC)’ 
vervangen door ‘(artikel 12 Besluit bekostiging WPO 2022; artikel 11 Besluit bekostiging WEC 2022)’.

ARTIKEL XIV. WIJZIGING REGELING LEERRESULTATEN PO 2020 

De Regeling leerresultaten PO 2020 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘artikel 34.4, onder a, Besluit bekostiging WPO’ vervangen door ‘artikel 2.2, 
onderdeel a, van het Inrichtingsbesluit WPO’.

2. In onderdeel b wordt ‘artikel 34.4, onder b, Besluit bekostiging WPO’ vervangen door ‘artikel 2.2, 
onderdeel b, van het Inrichtingsbesluit WPO’.

3. In onderdeel c wordt ‘artikel 34.4, onder c, Besluit bekostiging WPO’ vervangen door ‘artikel 2.2, 
onderdeel c, van het Inrichtingsbesluit WPO’.

4. In onderdeel d wordt ‘artikel 34.4, onder d, Besluit bekostiging WPO’ vervangen door ‘artikel 2.2, 
onderdeel d, van het Inrichtingsbesluit WPO’.

B

In artikel 2 wordt ‘artikel 34.6, eerste lid, van het Besluit bekostiging WPO’ vervangen door ‘artikel 2.4 
van het Inrichtingsbesluit WPO’.

C

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3. Omhangbepaling 

Deze regeling is gebaseerd op de artikelen 2.2 en 2.4 van het Inrichtingsbesluit WPO.

D

In bijlage A, Deel I, onder het opschrift ‘Geen oordeel wegens COVID-19’, wordt ‘artikel 34.6, tweede 
lid, Besluit bekostiging WPO’ vervangen door ‘artikel 2.4, tweede lid, van het Inrichtingsbesluit WPO’.

E

Bijlage B wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede ‘artikel 34.6, tweede lid, Besluit bekostiging WPO’ wordt vervangen door ‘artikel 2.4, 
tweede lid, van het Inrichtingsbesluit WPO’.

2. De laatste volzin vervalt.

ARTIKEL XV. WIJZIGING REGELING PSEUDONIMISERING ONDERWIJSDEELNEMERS 

De Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de begripsbepaling van het begrip ‘ketenID’ wordt ‘artikelen 178a, elfde lid, van de Wet op het 
primair onderwijs, 147, achtste lid, van de Wet primair onderwijs BES, 164a, twaalfde lid, van de Wet 
op de expertisecentra’ vervangen door ‘artikelen 182, elfde lid, van de Wet op het primair onderwijs, 
142, achtste lid, van de Wet primair onderwijs BES, 161, twaalfde lid, van de Wet op de expertisecen-
tra’.

2. In de begripsbepaling van het begrip ‘pseudoniem’ wordt ‘artikelen 178a, twaalfde lid, van de Wet 
op het primair onderwijs, 147, negende lid, van de Wet primair onderwijs BES, 164a, dertiende lid, van 
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de Wet op de expertisecentra’ vervangen door ‘artikelen 182, twaalfde lid, van de Wet op het primair 
onderwijs, 142, negende lid, van de Wet primair onderwijs BES, 161, dertiende lid, van de Wet op de 
expertisecentra’.

B

In artikel 3a wordt na ‘Deze regeling berust mede op’ ingevoegd ‘artikel 182, veertiende lid, van de Wet 
op het primair onderwijs, artikel 142, elfde lid, van de Wet primair onderwijs BES, artikel 161, vijftiende 
lid, van de Wet op de expertisecentra, en’.

ARTIKEL XVI. WIJZIGING REGELING REGIONALE AANPAK VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 
2020–2024 

De Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de begripsbepaling van het begrip ‘regionaal programma’ wordt ‘artikel 162c1, eerste lid, van de 
WEC’ vervangen door ‘artikel 149, eerste lid, van de WEC’.

2. In de begripsbepaling van het begrip ‘RMC-contactgemeente’ wordt ‘artikel 162b, derde lid, van de 
WEC’ vervangen door ‘artikel 147, derde lid, van de WEC’.

B

In artikel 4.1 wordt ‘162b, vijfde lid, van de WEC’ vervangen door ‘147, vijfde lid, van de WEC’ en wordt 
‘162c1, vierde lid, van de WEC’ vervangen door ‘149, vierde lid, van de WEC’.

ARTIKEL XVII. REGELING SUBSIDIE ZIJ-INSTROOM 

Artikel 1 van de Regeling subsidie zij-instroom wordt als volgt gewijzigd:

1. In de begripsbepaling van het begrip ‘bekwaamheidsonderzoek’ wordt ‘artikel 176f van de Wet op 
het primair onderwijs’ vervangen door ‘artikel 175 van de Wet op het primair onderwijs’ en wordt 
‘artikel 162i van de Wet op de expertisecentra’ vervangen door ‘artikel 155 van de Wet op de expertise-
centra’.

2. In de begripsbepaling van het begrip ‘geschiktheidsonderzoek’ wordt ‘artikel 176c van de Wet op het 
primair onderwijs’ vervangen door ‘artikel 172 van de Wet op het primair onderwijs’ en wordt ‘artikel 
162f van de Wet op de expertisecentra’ vervangen door ‘artikel 152 van de Wet op de expertisecentra’.

3. In de begripsbepaling van het begrip ‘geschiktheidsverklaring’ wordt ‘artikel 176b van de Wet op het 
primair onderwijs’ vervangen door ‘artikel 171 van de Wet op het primair onderwijs’ en wordt ‘artikel 
162e van de Wet op de expertisecentra’ vervangen door ‘artikel 151 van de Wet op de expertisecentra’.

4. In de begripsbepaling van het begrip ‘minister’ wordt ‘Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs 
en Media’ vervangen door ‘Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs’.

5. In de begripsbepaling van het begrip ‘zij-instromer’ wordt ‘hoofdstuk I, titel III, afdeling 11A, van de 
Wet op het primair onderwijs of titel IV, afdeling 10B, van de Wet op de expertisecentra’ vervangen 
door ‘hoofdstuk I, titel III, afdeling 11, van de Wet op het primair onderwijs of titel IV, afdeling 10, van 
de Wet op de expertisecentra’.

ARTIKEL XVIII. WIJZIGING REGELING SUBSIDIEVERSTREKKING VOOR 
GODSDIENSTONDERWIJS OF LEVENSBESCHOUWELIJK VORMINGSONDERWIJS 

De Regeling subsidieverstrekking voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonder-
wijs wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt ‘Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media’ vervangen door ‘Minister 
voor Primair en Voortgezet Onderwijs’.
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B

Artikel 7 komt te luiden:

Artikel 7. Omhangbepaling 

Deze regeling is gebaseerd op artikel 27, tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO 2022 en 
artikel 29, tweede lid, van het Besluit bekostiging WEC 2022.

ARTIKEL XIX. WIJZIGING REGELING VOORZIENINGENPLANNING PO 2021 

De Regeling voorzieningenplanning po 2021 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt ‘Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media’ vervangen door ‘Minister 
voor Primair en Voortgezet Onderwijs’.

B

In artikel 11 wordt ‘artikel 170, eerste en derde lid van de wet’ vervangen door ‘artikel 164, eerste en 
derde lid van de wet’.

C

In artikel 12, eerste en vijfde lid en artikel 13, eerste en vijfde lid, wordt ‘artikel 194e’ telkens vervangen 
door ‘artikel 211’.

ARTIKEL XX. WIJZIGING SUBSIDIEREGELING DOORSTROOMPROGRAMMA’S PO-VO VOOR 
GELIJKE KANSEN 

In artikel 5, derde lid, van de Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen 
wordt ‘artikel 27 van het Besluit bekostiging WPO’ vervangen door ‘artikel 18 van het Besluit bekosti-
ging WPO 2022’.

ARTIKEL XXI. WIJZIGING TWEEDE REGELING BEKOSTIGING PERSONEEL PO 2021–2022 EN 
VASTSTELLING BEDRAGEN VOOR ONDERSTEUNING VAN LEERLINGEN IN HET PO EN VO 
2021–2022 

De Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2021–2022 en vaststelling bedragen voor ondersteu-
ning van leerlingen in het PO en VO 2021–2022 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na ‘achterstandsscore als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bekostiging WPO’ wordt ingevoegd 
‘, zoals dat luidde op 31 maart 2022’.

2. Na ‘leerling als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bekostiging WPO en artikel 1 van het Besluit 
bekostiging WEC’ wordt ingevoegd ‘, zoals die luidden op 31 maart 2022’.

3. Na ‘formatiebasisbedrag als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bekostiging WPO en artikel 1 van 
het Besluit bekostiging WEC’ wordt ingevoegd ‘, zoals die luidden op 31 maart 2022’.

4. Na ‘formatieleeftijdsbedrag als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bekostiging WPO en artikel 1 van 
het Besluit bekostiging WEC’ wordt ingevoegd ‘, zoals die luidden op 31 maart 2022’.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt na ‘artikel 120, zesde lid, WPO’ ingevoegd ‘, zoals die luidde op 31 maart 
2022’.

2. In het tweede lid, wordt na ‘artikel 22, onderdeel a, respectievelijk onderdeel b, van het Besluit 
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bekostiging WPO’ ingevoegd ‘, zoals dat luidde op 31 maart 2022’.

3. In het derde lid, wordt na ‘artikel 120, eerste lid, WPO’ ingevoegd ‘, zoals die luidde op 31 maart 
2022’.

4. In het vijfde lid, wordt na ‘artikel 137, vijfde lid, WPO’ ingevoegd ‘, zoals die luidde op 31 maart 
2022’.

C

In artikel 3 wordt na ‘Besluit bekostiging WPO’ ingevoegd ‘, zoals dat luidde op 31 maart 2022’.

D

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt na ‘artikel 28, eerste lid, van het Besluit bekostiging WPO’ ingevoegd ‘, zoals 
dat luidde op 31 maart 2022’.

2. In het tweede lid, wordt na ‘artikel 28, eerste lid, van het Besluit bekostiging WPO’ ingevoegd 
‘, zoals dat luidde op 31 maart 2022’.

3. In het derde lid, wordt na ‘artikel 36a, derde lid, van het Besluit bekostiging WPO’ ingevoegd ‘, zoals 
dat luidde op 31 maart 2022’.

E

In artikel 5 wordt na ‘Besluit bekostiging WPO’ ingevoegd ‘, zoals dat luidde op 31 maart 2022’.

F

In artikel 6 wordt na ‘artikel 26, eerste lid, van het Besluit bekostiging WPO’ ingevoegd ‘, zoals dat 
luidde op 31 maart 2022’.

G

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt na ‘artikel 129 van de WPO’ ingevoegd ‘, zoals die luidde op 31 maart 2022’.

2. In het vierde lid, wordt na ‘artikel 180a van de WPO’ ingevoegd ‘, zoals die luidde op 31 maart 2022’.

3. In het vijfde lid, wordt na ‘artikel 121 WPO’ ingevoegd ‘, zoals die luidde op 31 maart 2022’.

H

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt na ‘artikelen B 16b en C 11, eerste en tweede lid, van het Besluit trekkende 
bevolking WPO’ ingevoegd ‘, zoals dat luidde op 31 maart 2022’.

2. In het tweede lid, wordt na ‘artikel B 16g van het Besluit trekkende bevolking’ ingevoegd ‘, zoals dat 
luidde op 31 maart 2022’.

3. In het derde lid, wordt na ‘artikel B 16l van het Besluit trekkende bevolking’ ingevoegd ‘, zoals dat 
luidde op 31 maart 2022’.

I

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt na ‘artikel 120, zesde lid, van de WPO’ ingevoegd ‘, zoals die luidde op 
31 maart 2022’.

2. In het tweede lid, wordt na ‘artikel 22, onderdeel a, respectievelijk onderdeel b, van het Besluit 
bekostiging WPO’ ingevoegd ‘, zoals dat luidde op 31 maart 2022’.
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3. In het derde lid, wordt na ‘artikel 120, eerste lid, van de WPO’ ingevoegd ‘, zoals die luidde op 
31 maart 2022’.

4. In het vijfde lid, wordt na ‘artikel 137, vijfde lid, WPO’ ingevoegd ‘, zoals die luidde op 31 maart 
2022’.

J

In artikel 11 wordt na ‘artikel 120, vierde lid, van de WPO’ ingevoegd ‘, zoals die luidde op 31 maart 
2022’.

K

In artikel 12 wordt na ‘artikel 28, tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO’ ingevoegd ‘, zoals dat 
luidde op 31 maart 2022’.

L

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt na ‘artikel 3a, vierde lid, van het Besluit bekostiging WPO,’ ingevoegd ‘, zoals 
dat luidde op 31 maart 2022’.

2. In het tweede lid, wordt na ‘artikel 26, tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO,’ ingevoegd 
‘, zoals dat luidde op 31 maart 2022’.

M

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt na ‘artikel 129 van de WPO’ ingevoegd ‘, zoals die luidde op 31 maart 2022’.

2. In het tweede lid, wordt na ‘artikel 180a WPO’ ingevoegd ‘, zoals die luidde op 31 maart 2022’.

3. In het derde lid, wordt na ‘artikel 121 WPO’ ingevoegd ‘, zoals die luidde op 31 maart 2022’.

N

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt na ‘artikel 117, twaalfde lid, van de WEC’ ingevoegd ‘, zoals die luidde op 
31 maart 2022’.

2. In het tweede lid, wordt na ‘artikel 31, onderdeel a, respectievelijk onderdeel b, van het Besluit 
bekostiging WEC’ ingevoegd ‘, zoals dat luidde op 31 maart 2022’.

3. In het derde lid, wordt na ‘artikel 117, achtste lid, WEC’ ingevoegd ‘, zoals die luidde op 31 maart 
2022’.

4. In het vijfde lid, wordt na ‘artikel 131, vierde lid, WEC’ ingevoegd ‘, zoals die luidde op 31 maart 
2022’.

O

In artikel 16 wordt na ‘artikel 117, vierde lid, WEC, artikel 132, vierde lid, WPO en artikel 85b, derde lid, 
WVO’ ingevoegd ‘, zoals die luidden op 31 maart 2022’.

P

In artikel 17 wordt na ‘artikel 41, eerste lid, van het Besluit bekostiging WEC’ ingevoegd ‘, zoals dat 
luidde op 31 maart 2022’.

Q

Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:
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1. In het eerste lid, wordt na ‘artikel 3a, vierde lid, van het Besluit bekostiging WEC,’ ingevoegd ‘, zoals 
dat luidde op 31 maart 2022’.

2. In het tweede lid, wordt na ‘artikel 35, van het Besluit bekostiging WEC,’ ingevoegd ‘, zoals dat 
luidde op 31 maart 2022’.

R

Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt na ‘artikel 124 WEC’ ingevoegd ‘, zoals die luidde op 31 maart 2022’.

2. In het tweede lid, wordt na ‘artikel 166a WPO’ ingevoegd ‘, zoals die luidde op 31 maart 2022’.

S

In artikel 20 wordt na ‘Besluit bekostiging WPO’ ingevoegd ‘, zoals dat luidde op 31 maart 2022’.

T

In artikel 22 wordt na ‘artikel 132, derde lid, WPO’ ingevoegd ‘, zoals die luidde op 31 maart 2022’.

U

In artikel 23 wordt ‘artikel 85b, tweede lid, WVO’ vervangen door ‘artikel 84, tweede lid, van de WVO, 
zoals die luidde op 31 maart 2022’.

V

In artikel 24 wordt ‘artikel 125b, eerste lid, onderdeel b, WPO en artikel 85d, eerste lid, onderdeel b, 
WVO’ vervangen door ‘artikel 125b, eerste lid, onderdeel b, WPO en artikel 88, eerste lid, onderdeel b, 
WVO, zoals die luidden op 31 maart 2022’.

W

In artikel 25 wordt na ‘artikel 117, eerste lid, WEC’ ingevoegd ‘, zoals die luidde op 31 maart 2022’.

X

Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt na ‘artikel 124 WEC’ ingevoegd ‘, zoals die luidde op 31 maart 2022’.

2. In het tweede lid, wordt na ‘artikel 166a WEC’ ingevoegd ‘, zoals die luidde op 31 maart 2022’.

Y

In artikel 27 wordt na ‘artikel 117, vijfde lid, WEC’ ingevoegd ‘, zoals die luidde op 31 maart 2022’.

Z

Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, wordt na ‘artikel 120, tweede lid, onderdeel c, WPO’ ingevoegd ‘, zoals die luidde op 
31 maart 2022,’ en wordt na ‘artikel 26, tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO’ ingevoegd 
‘, zoals dat luidde op 31 maart 2022,’.

2. In het vierde lid, wordt na ‘artikel 26, tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO’ ingevoegd ‘zoals 
dat luidde op 31 maart 2022’.

AA

Artikel 41 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt na ‘artikel 11a van het Besluit bekostiging WPO en artikel 10b van het Besluit 
bekostiging WEC’ ingevoegd ‘, zoals die luidden op 31 maart 2022’.
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2. In het tweede lid, wordt na ‘artikel 183 WPO of artikel 169 WEC’ ingevoegd ‘, zoals die luidden op 
31 maart 2022’.

3. In het vijfde lid, wordt na ‘artikel 11a van het Besluit bekostiging WPO en artikel 10b van het Besluit 
bekostiging WEC’ ingevoegd ‘, zoals die luidden op 31 maart 2022’.

ARTIKEL XXII. WIJZIGING TWEEDE REGELING BEKOSTIGING PERSONEEL PO BES 
2021–2022 

De Tweede Regeling bekostiging personeel PO BES 2021–2022 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt na ‘Besluit bekostiging WPO BES’ ingevoegd ‘zoals dat luidde op 31 maart 2022’.

B

In artikel 2 wordt na ‘bedoeld in artikel 101, eerste lid, van de wet’ ingevoegd ‘, zoals die luidde op 
31 maart 2022’.

C

In artikel 3 wordt na ‘bedoeld in artikel 101, eerste lid, van de wet’ ingevoegd ‘, zoals die luidde op 
31 maart 2022’.

D

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na ‘bedoeld in artikel 22, tweede lid, van het besluit’ ingevoegd ‘, zoals dat 
luidde op 31 maart 2022’.

2. In het tweede lid wordt na ‘bedoeld in artikel 22, eerste lid, van het besluit’ ingevoegd ‘, zoals dat 
luidde op 31 maart 2022’.

E

In artikel 5 wordt na ‘bedoeld in artikel 19 van het besluit’ ingevoegd ‘, zoals dat luidde op 31 maart 
2022’.

F

In artikel 6 wordt na ‘bedoeld in artikel 20 van het besluit’ ingevoegd ‘, zoals dat luidde op 31 maart 
2022’.

ARTIKEL XXIII. INTREKKEN REGELINGEN 

De volgende regelingen worden ingetrokken:
a. Aanvullende regeling leerlingenadministratie WEC;
b. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en aanpassing bedragen voor onder-

steuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018;
c. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor onder-

steuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019;
d. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2019–2020 en vaststelling bedragen voor onder-

steuning van leerlingen in het PO en VO 2019–2020;
e. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2020–2021 en vaststelling bedragen voor onder-

steuning van leerlingen in het PO en VO 2020–2021;
f. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO BES 2019–2020;
g. Definitieve regeling bekostiging personeel PO BES 2020–2021 na herijking;
h. Regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2021;
i. Regeling achterwege laten vermindering van de bekostiging bij niet-herbenoeming ontslaguitke-

ringsgerechtigde ex-werknemers primair onderwijs;
j. Regeling bekostiging personeel PO 2012–2013 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget 

VO 2012–2013;
k. Regeling bekostiging personeel PO 2013–2014 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget 

VO 2013–2014;
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l. Regeling bekostiging personeel PO 2014–2015 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van 
leerlingen in het PO en VO 2014–2015;

m. Regeling bekostiging personeel PO 2015–2016 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van 
leerlingen in het PO en VO 2015–2016;

n. Regeling bekostiging personeel PO 2016–2017 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van 
leerlingen in het PO en VO 2016–2017;

o. Regeling bekostiging personeel PO BES 2010–2011;
p. Regeling bekostiging personeel PO BES 2012–2013;
q. Regeling bekostiging personeel PO BES 2013–2014;
r. Regeling bekostiging personeel PO BES 2014–2015;
s. Regeling bekostiging personeel PO BES 2015–2016;
t. Regeling bekostiging personeel PO BES 2016–2017;
u. Regeling bekostiging personeel PO BES 2017–2018;
v. Regeling bekostiging personeel PO BES 2018–2019;
w. Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging voor aanpak jeugdwerkeloosheid als gevolg van 

de coronacrisis;
x. Regeling omtrent verdeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO;
y. Regeling prestatiebox primair onderwijs 2015–2020;
z. Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2012;
aa. Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2013;
bb. Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2014;
cc. Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2015;
dd. Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2016;
ee. Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2017;
ff. Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2018;
gg Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2019;
hh. Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2020;
ii. Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2021;
jj. Regeling vaststelling programma’s van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële 

instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2022;
kk. Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2022.

ARTIKEL XXIV. INWERKINGTREDING 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2022, met uitzondering van de artikelen V, 
onderdeel B, VIII, onderdelen A, onder 1, 3, 5 en 6, C, E en F, XIV, onderdeel E, onder 2, en XV, 
onderdeel B, die in werking treden met ingang van 1 augustus 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,
A.D. Wiersma
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BIJLAGE A 

Bijlage 1, behorende bij artikel 2 van de Regeling gegevenslevering PO/VO BES 

Leerlinggegevens (telformulier primair onderwijs) 

Opgave 

Aantal leerlingen bekostiging primair onderwijs, 1 februari 2022 / 1 oktober 2022.

Dit formulier 

Met dit formulier geeft u het aantal leerlingen door dat op 1 februari dan wel 1 oktober 2022 op uw 
school staat ingeschreven.

Opsturen 

Scan het ingevulde formulier en stuur het per e-mail naar caribisch.nederland@duo.nl.

DUO moet het formulier uiterlijk twee weken na een teldatum hebben ontvangen, tenzij op grond van 
artikel 11, derde lid, van het Besluit bekostiging WPO BES 2022 de termijn wordt verlengd.

Meer informatie 

www.duo.nl
caribisch.nederland@duo.nl

1 Opgave aantal 

1.1 Vul hier het aantal leerlingen in, verdeeld naar leeftijd en geslacht. Vul ook bij elke 
categorie de totalen in. 

> Lees de toelichting

Leeftijd Jongens Meisjes Totaal

4 jaar

5 jaar

6 jaar

7 jaar

8 jaar

9 jaar

10 jaar

11 jaar

12 jaar

13 jaar

14 jaar

Totaal

2 Terugmelding 

2.1 Wilt u het Overzicht geregistreerde tellingen ook per e-mail ontvangen? 

> Lees de toelichting

Ja h

Nee h
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3 Contactpersoon 

3.1 Naam

3.2 Telefoonnummer

3.3 E-mailadres

4 Ondertekening 

> Lees de toelichting

4.1 Naam directeur

Datum

Plaats

Handtekening

Toelichting 

Algemeen 

•Gebruik altijd het originele formulier.

•U moet een kopie van dit formulier, voorzien van een waarmerk van het bevoegd gezag, bewaren in 
uw eigen administratie. De Inspectie van het onderwijs (IvhO) controleert de opgave van de leerlingtel-
ling op basis van de gegevens op dit formulier.

Vraag 1 

Vul hier alle leerlingen in die op de teldatum (1 februari of 1 oktober) vier tot en met veertien jaar 
waren en op die datum op de school stonden. Om als leerling tot een school te worden toegelaten, 
moet een kind de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Leerlingen die op 1 oktober 2022 nog geen 4 jaar 
zijn, mag u dus niet meetellen voor bekostiging. Leerlingen die 14 jaar zijn geworden in het schooljaar 
van de teldatum 1 februari mogen worden meegeteld in het aantal leerling op 1 februari, maar tellen 
niet mee in de teldatum voor 1 oktober daaropvolgend.

Vraag 2 

Kies voor ‘ja’ als u het Overzicht geregistreerde tellingen (OGT) zowel per e-mail als per post wilt 
ontvangen.

Vraag 4 

De directeur van de school moet het formulier ondertekenen. De ondertekeningsdatum moet na de 
teldatum (1 februari dan wel 1 oktober) liggen. Het aantal leerlingen kan namelijk niet voor deze datum 
worden vastgesteld.
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TOELICHTING 

I. Algemeen 

1. Algemeen 

Met de Wet vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs is de bekostiging voor (speciale) scholen 
voor basisonderwijs, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs eenvoudiger, minder sturend en beter voorspelbaar geworden.1 De vereenvoudi-
gingsmaatregelen gelden, voor zover van toepassing, ook voor de scholen in Caribisch Nederland.

De vereenvoudigde bekostigingssystematiek zal vanaf kalenderjaar 2023 toegepast worden. De 
relevante teldatum daarvoor is 1 februari 2022. Normaliter zou voor scholen in Europees Nederland 
uiterlijk vier weken na de teldatum de leerlingenregistratie op orde moeten zijn, zodat het juiste aantal 
leerlingen met DUO wordt uitgewisseld. Voor Caribisch Nederland geldt in principe dat DUO uiterlijk 
twee weken na de teldatum (15 februari) een opgave van het aantal leerlingen per school moet 
hebben ontvangen. Wat betreft de teldatum 1 februari 2022 is ervoor gekozen om voor zowel 
Europees Nederland als Caribisch Nederland de termijn te verlengen. Voor Europees Nederland heeft 
dit met name te maken met het traject Doorontwikkelen BRON, waardoor uitwisseling eind februari 
2022 niet mogelijk was. Voor Caribisch Nederland heeft dit te maken met de keuze om de wet- en 
regelgeving omtrent de vereenvoudiging zoveel als mogelijk op één moment in werking te laten 
treden, namelijk 1 april 2022. In artikel I wordt dit geregeld.

Tevens worden in deze regeling verschillende regelingen aangepast als gevolg van de Vereenvoudi-
ging van de bekostiging. Alle wijzigingen zijn een technische uitwerking van hetgeen in de wetten en 
onderliggende besluiten is aangepast of aangekondigd. Uitzondering hierop zijn de aanpassingen van 
de Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en 
beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC en de Regeling gegevenslevering PO/VO 
BES. Hier gaat het slechts om aanpassingen van verwijzingen. Tot slot worden enkele regelingen 
ingetrokken die niet meer van toepassing zijn of waarvan de grondslag is komen te vervallen.

2. Caribisch Nederland 

De wijzigingsregeling geldt ook voor Caribisch Nederland. Specifiek onderdeel is de wijziging van de 
Regeling gegevenslevering PO/VO BES. Met de vereenvoudiging van de bekostiging wordt voor 
bekostiging voortaan uitgegaan van het aantal leerlingen op 1 februari van het jaar voorafgaand aan 
het kalenderjaar waarvoor bekostiging wordt verstrekt. Voorheen was dit 1 oktober. Dit geldt voor 
zowel Europees als Caribisch Nederland. Door de verschuiving van de teldatum weten schoolbesturen 
eerder welk budget zij zullen ontvangen, zodat daar beter op geanticipeerd kan worden. Voor Caribisch 
Nederland wordt nog gewerkt met telformulieren. Aangezien het instandhoudingsbeleid (zie artikel 
116, voorheen artikel 122, van de Wet primair onderwijs BES) uitgaat van het aantal leerlingen op 
1 oktober, dient het bestuur ook deze gegevens nog aan te leveren. Het aantal leerlingen op 1 oktober 
wordt tevens gebruikt in het kader van de Regeling subsidie expertisecentra onderwijszorg CN. In 
paragraaf 1 van deze toelichting is reeds toegelicht dat de termijn voor het indienen van de opgave 
van het aantal leerlingen op 1 februari 2022 wordt verlengd. Voor deze teldatum is de termijn verlengd 
van 15 februari 2022 naar 15 april 2022. Scholen mogen de opgave uiteraard ook eerder indienen.

3. Gevolgen voor de regeldruk 

De wijzigingen in deze regeling zijn een technische uitwerking van de Wet vereenvoudiging bekosti-
ging po. De gevolgen hiervan zijn reeds in de memorie van toelichting bij de wet uitgewerkt en 
toegelicht.2 Deze regeling heeft geen extra gevolgen voor de regeldruk.

4. Uitvoering en handhaving 

De regeling is voor uitvoeringstoets aan DUO voorgelegd. DUO heeft aangegeven dat de regeling 
uitvoerbaar is.

1 Wet van 25 februari 2021 tot wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet 
primair onderwijs BES, de Wet op het voortgezet onderwijs en enkele andere wetten vanwege de vereenvoudiging van de bekos-
tiging van de scholen voor primair onderwijs en samenwerkingsverbanden (Stb. 2021, 171).

2 Kamerstukken II 2020/21, 35 605, nr 3.
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5. Financiële gevolgen 

De wijzigingen in deze regeling hebben geen financiële gevolgen voor de Rijksbegroting.

II. Artikelsgewijze toelichting 

Artikel I 

In Europees Nederland wordt de zogeheten prikdatum, de datum waarop het aantal op de teldatum 
ingeschreven leerlingen wordt bepaald, voor de teldatum 1 februari 2022 verlengd van 29 februari 
naar 8 april. Voor Caribisch Nederland wordt de termijn waarbinnen DUO de opgave van het aantal 
leerlingen op 1 februari 2022 moet hebben ontvangen verlengd naar 15 april 2022. Ook de termijn 
waarbinnen eventuele correcties nog doorgegeven kunnen worden, wordt verlengd.

Artikelen II tot en met VIII, XI, XIV tot en met XXII 

Deze regelingen worden aangepast vanwege geactualiseerde verwijzingen naar wetgeving of 
besluiten.

Artikel IX. Wijziging Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in 
het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC 

De huidige fusiecompensatieregeling biedt, als aan de voorwaarden wordt voldaan, scholen in 
Europees Nederland bijzondere bekostiging indien er sprake is van een fusie van twee of meer 
scholen. Met de vereenvoudiging van de bekostiging wordt dit ook vereenvoudigd. In de algemene 
bekostigingsregeling zal de aanvullende bekostiging voor samenvoegingen op 1 augustus 2023 en 
later nader worden uitgewerkt.

Alleen nog voor fusies met ingang van 1 augustus 2022 of eerder kan op grond van de Regeling 
bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel 
interpretatie samenvoeging in WPO en WEC aanspraak gemaakt worden op bijzondere bekostiging. 
De datum waarop de regeling vervalt wordt aangepast van 1 augustus 2027 naar 31 december 2022. 
Voor aanspraken op bijzondere bekostiging op grond van deze regeling die doorlopen na 31 december 
2022 geldt het volgende:
• Bijzondere bekostiging bij fusies waarbij sprake is van substantiële fusies-instroom zullen door 

DUO omgevormd worden tot kalenderjaarbeschikkingen. Dit heeft voor de duur en de omvang van 
de bijzondere bekostiging geen effect. Dit geldt ook voor fusies die voor 1 augustus 2022 hebben 
plaatsgevonden. Er is sprake van een substantiële fusie-instroom bij een fusie-instroom van ten 
minste 50%.

• Voor de overige vormen van bijzondere bekostiging op basis van deze regeling zal het resterende 
bedrag in 2023 in één keer worden uitbetaald in plaats van over meerdere jaren. De belangrijkste 
reden is dat dit de uitvoering van DUO eenvoudiger maakt.

In het kader van een eenvoudigere uitvoering door DUO is ervoor gekozen om de berekening van de 
bijzondere bekostiging voor fusies waarbij er sprake is van een substantiële fusie-instroom op 
1 augustus 2022 gelijk te maken aan de berekening van de bijzondere bekostiging voor fusies voor 
1 augustus 2021 en eerder. Dit is begunstigend voor scholen die het aangaat.

Artikel X. Wijziging Regeling bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding 
starters en schoolleiders 

Op grond van de Regeling bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters en 
schoolleiders wordt bijzondere bekostiging verstrekt voor de schooljaren 2021–2022 en 2022–2023. In 
de huidige regeling wordt de hoogte van de bekostiging bepaald op basis van het aantal leerlingen op 
1 oktober van het voorgaande schooljaar. De nieuwe teldatum die vanaf 2023 wordt toegepast, 
namelijk 1 februari van het voorgaande jaar, wordt ook hier toegepast. Dat betekent dat voor de 
periode 1 januari 2023 tot en met 31 juli 2023 (de laatste zeven maanden van schooljaar 2022–2023) de 
teldatum wordt gewijzigd. Het bedrag per leerling voor deze periode wordt in de Regeling bekostiging 
WPO en WEC 2023 vastgesteld.

Artikel XII. Wijziging Regeling gegevenslevering PO/VO BES 

De Regeling gegevenslevering PO/VO BES is aangepast op de nieuwe teldatum die voor de bekosti-
ging gaat gelden, namelijk 1 februari. Aangezien ook het aantal leerlingen op 1 oktober relevant blijft, 
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blijft gelden dat besturen deze gegevens moeten aanleveren aan DUO. Zie verder paragraaf 2 van het 
algemeen deel van deze toelichting.

Artikel XIII. Wijziging Regeling informatievoorziening WPO/WEC 

In de Aanvullende regeling leerlingenadministratie WEC is geregeld dat scholen bewijslast moeten 
verzamelen indien een leerling tot een culturele minderheid behoort. Deze regeling wordt ingetrokken 
(zie artikel XXIII, onderdeel a). In de Regeling informatievoorziening WPO/WEC is opgenomen dat 
voortaan uit de Basisregistratie Personen kan blijken of één van de ouders een land van herkomst 
heeft waardoor een leerling als een leerling met een niet-Nederlandse culturele achtergrond kan 
worden aangemerkt. Slechts indien het land van herkomst van de ouders niet uit de BRP blijkt, moet 
de school een document in de leerlingenadministratie opnemen waarmee onderbouwd kan worden 
dat de leerling een niet-Nederlandse culturele achtergrond heeft. Voorbeelden van documenten zijn 
een trouwboekje, rijbewijs en een Nederlands reisdocument voor vluchtelingen.

Artikel XXIII. Intrekking regelingen 

De genoemde regelingen worden ingetrokken omdat deze al materieel zijn uitgewerkt of omdat de 
grondslag voor de regeling is vervallen. De verschillende regelingen met betrekking tot bekostiging 
van personeel of materiële instandhouding blijven van toepassing op respectievelijk het schooljaar of 
kalenderjaar waarop zij betrekking hadden. In geval van bezwaar of beroep tegen een specifieke 
bekostigingsbeschikking wordt gekeken naar de regelgeving die van toepassing was ten tijde van de 
periode waarop die beschikking ziet.

Met de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs vervallen per 
1 april 2022 de grondslagen voor de Regeling vaststelling programma’s van eisen basisonderwijs en 
(v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2022 (onderdeel 
jj) en de Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2022 
(onderdeel kk). Deze regelingen worden dan ook ingetrokken. De aanspraak op bekostiging voor 
materiële instandhouding zoals die is toegekend op grond van die regelingen blijft echter, op grond 
van artikel XI, eerste lid, van de Wet vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs, in stand tot het 
eind van kalenderjaar 2022.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,
A.D. Wiersma
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