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Toelichting bestand / Primair onderwijs / Bekostiging / Bestand nr. 1: 
 

Materiële instandhouding basisonderwijs 

 
Inhoud 
Dit bestand geeft inzicht in een aantal basisgegevens waarop de bekostiging voor materiële 
instandhouding van basisscholen is gebaseerd en de bijbehorende bedragen. Materiële 
instandhouding gaat bijvoorbeeld over de aanschaffing van het leerpakket, meubilair, gebouw- en 
tuinonderhoud, energie- en waterverbruik, schoonmaak, administratie en verwarming.  
Het doel van het overzicht is inzicht bieden in publieke middelen voor het basisonderwijs. 
Hiervoor worden standen geconsolideerd en als open data aangeboden; dit hoeft per school niet 
altijd de meest actuele stand weer te geven. 
 
Gegevens in het bestand: 
 

Kolom Definitie 

PEILDATUM 
Het moment waarop de gegevens betrekking hebben. Een peildatum in 2012 wordt in 
het geval van bekostiging – gebruikt om de bekostiging uit te rekenen voor 
kalenderjaar 2013. Een peildatum in 2013 gaat over kalenderjaar 2014, etc. 

BRIN_NUMMER Registratienummer van de instelling. 

BEVOEGD_GEZAG_NUMMER Nummer van het schoolbestuur. 

TOTAAL AANTAL LEERLINGEN Het totaal aantal leerlingen op de peildatum. 

AANTAL LEERLINGEN 4 TOT EN 
MET 7 JAAR 

Het aantal leerlingen van 4 tot en met 7 jaar op de peildatum. 

AANTAL LEERLINGEN 8 JAAR EN 
OUDER 

Het aantal leerlingen van 8 jaar en ouder op de peildatum. 

AANTAL GROEPEN 
Het normatief bepaalde aantal te huisvesten groepen leerlingen van basisscholen als 
bedoeld in artikel 14 van het Besluit bekostiging WPO. 

SCHOOLGEWICHT 

Het gewicht van een schoolvestiging, gebaseerd op het aantal leerlingen met een 
gewicht uit de gewichtenregeling basisonderwijs. Scholen krijgen extra financiering op 
basis van de hoogte van het toegekende schoolgewicht. Berekening volgens artikel 
27 van het Besluit bekostiging WPO: het schoolgewicht wordt per schoolvestiging 
berekend. Eerst wordt het totaal van het aantal leerlingen met een gewicht berekend: 
(het aantal leerlingen met gewicht 0.3 x gewicht 0.3) + (aantal leerlingen met gewicht 
1.2 x gewicht 1.2). Deze uitkomst wordt verminderd met 0.06 x het totaal aantal 
leerlingen op die vestiging. Deze uitkomst wordt afgerond op een heel getal. Als deze 
uitkomst kleiner dan 0 is, dan wordt het schoolgewicht 0. Er wordt een bovengrens 
gehanteerd: als de uitkomst hoger is dan 0,8 x het aantal leerlingen krijgt de vestiging 
een schoolgewicht gelijk aan 0,8 x het aantal leerlingen op de vestiging, afgerond op 
een heel getal. 

GROEPSAFHANKELIJKE MI 
Het bedrag waarvoor de school bekostigd wordt m.b.t. de  materiële instandhouding 
van groepsafhankelijke zaken (bijvoorbeeld voor de verwarming van lokalen).  

LEERLINGAFHANKELIJKE MI 
Het bedrag waarvoor de school bekostigd wordt m.b.t. de  materiële instandhouding 
van leerlingafhankelijke zaken (bijvoorbeeld voor schoolboeken).  

AANVULLENDE MI 

Het bedrag waarvoor de school bekostigd wordt m.b.t. de  aanvullende materiële 
instandhouding voor Nederlands onderwijs aan anderstaligen (NOAT), plus de extra 
vergoeding voor basisscholen die in een samenwerkingsverband zitten zonder 
speciale school voor basisonderwijs.  

TOTAAL MI Het totale bedrag voor de materiële instandhouding. 
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Bronnen  
De gegevens zijn gebaseerd op de financiële beschikkingen die DUO afgeeft aan het bevoegd 
gezag. Deze beschikkingsgegevens worden door DUO per bekostigingsonderwerp verwerkt. In dit 
overzicht is een combinatie van deze onderwerpen te vinden. 
 
Kwaliteit van de gegevens 
 Het overzicht geeft de stand van de beschikkingen weer op een bepaald moment. Gegeven 

het doel wordt het overzicht samengesteld op het moment dat de belangrijkste elementen 
niet meer wijzigen (de leerlingaantallen en de prijzen). Dit is ongeveer in oktober van een 
lopend kalenderjaar (voor 2014 dus naar verwachting in oktober 2014). Hierna kunnen nog 
mutaties plaatsvinden, deze worden niet meer in het bestand verwerkt.  

 De materiële instandhouding kent het ritme van kalenderjaren. Omdat scholen in het ritme 
van schooljaren zitten, treedt bij deze bekostiging een aantal bijzonderheden op. Zo kan het 
voorkomen dat in een kalenderjaar nieuwe scholen worden opgericht. Deze worden niet in het 
overzicht opgenomen in het jaar van oprichting. In een volgend kalenderjaar zijn zij wel in 
het overzicht te vinden. Daarnaast kan het voorkomen dat scholen opgeheven worden, 
fuseren, of splitsen. In deze gevallen komt de onderbouwing (de afzonderlijke bedragen die 
tot het totaal moeten optellen) in de bronbestanden niet overeen met het totaalbedrag dat 
beschikt is.  

 
 
Disclaimer 
De bestanden op de open_onderwijs pagina van data.duo moeten gezien worden als 
beleidsgegevens. Aan deze bestanden mogen in verband met bekostiging geen rechten worden 
ontleend. Voor de actuele door bekostiging opgeleverde gegevens kunt u terecht bij: 
instellingsinformatie onder het portaal DUO zakelijk, u kunt zoeken op brinnummer, bestuur 
nummer of per regio (o.a. gemeente).  
 


