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Eenmalige voorbereidingskosten
Lees de toelichting
 
 Ja                  

 Nee

 01-01

 01-04

 01-07                

 01-10

      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  Telefoon 

2.4  E-mailadres

      3

3.1   Wilt u in aanmerking komen 
voor de eenmalige voorberei-
dingskosten?

3.2  Peildatum (aankruisen voor 
welke peildatum de aanvraag 
geldt) 

Aanvraag
Eenmalige voorbereidingskosten 
voor de opvang van nieuwkomers 
vo
 
Dit formulier 
Met dit formulier dient u een aanvraag in om in aan-  
merking te komen voor de eenmalige voorbereidingskos-
ten voor de eerste opvang van nieuwkomers. 
 
Opsturen 
Dienst Uitvoering Onderwijs 
Postbus 30205 
2500 GE Den Haag 
 
Meer informatie 
duo.nl/zakelijk 
ICO/VO (070) 757 51 22 

69113-002



Aanvraag
2 van 2

Eenmalige voorbereidingskosten voor de opvang  
van nieuwkomers vo
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

      4

4.1  Nummer bevoegd gezag

4.2  Achternaam tekenbevoegde

4.3  Voorletter(s) tekenbevoegde

4.4  Telefoon

4.5  E-mail

4.6  Plaats

4.7  Datum

4.8  Handtekening

Ondertekening
 
Het bevoegd gezag verklaart niet eerder een eenmalige aanvulling te hebben ontvangen voor de voorbereiden-
de en coördinerende activiteiten die samenhangen met de eerste opvang van nieuwkomers en dat de vereiste 
verklaring van de gemeente in de administratie van de school is opgenomen.  
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Toelichting

Algemeen
De aanvraag voor de eenmalige voorbereidingskosten voor eerste opvang 
van nieuwkomers is gebaseerd op de Regeling aanvullende bekostiging 
eerste opvang nieuwkomers vo.

Een nieuwkomer is een leerling die:
• vreemdeling is als bedoeld in artikel 1 van de Vreemdelingenwet 2000,
•  geen internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs of Europees 

secundair onderwijs volgt, en
•  als werkelijk schoolgaand staat ingeschreven bij de aanvragende 

school.

Het bevoegd gezag dient de aanvraag voor de eenmalige voorbereidings-
kosten voor eerste opvang van nieuwkomers binnen twee weken na de 
betreffende peildatum in. Aanvragen die voor de betreffende peildatum 
niet op de uiterlijke datum door DUO zijn ontvangen, worden afgewezen.

Bij 3.1 Eenmalige voorbereidingskosten
Om in aanmerking te komen voor eenmalige voorbereidingskosten, 
dient de eerste opvang betrekking te hebben op tenminste tien nieuw-
komers op de peildatum. Tevens dient u te verklaren dat u niet eerder 
een eenmalige aanvulling heeft ontvangen voor de voorbereidende en 
coördinerende activiteiten die samenhangen met eerste opvang van 
nieuwkomers.

Als u bij 3.1 ‘ja’ invult, dan verklaart u daarmee dat een verklaring van
de gemeente in de administratie van de school is opgenomen.

Bij 3.2 Peildatum
Vul hier de peildatum 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober in. U kunt per 
formulier maar één peildatum opgeven. 
De aanvragen moeten uiterlijk op de volgende data door DUO zijn ont-
vangen:
• Voor de peildatum 1 januari uiterlijk op 15 januari. 
• Voor de peildatum 1 april uiterlijk op 15 april.
• Voor de peildatum 1 juli uiterlijk op 15 juli.
• Voor de peildatum 1 oktober uiterlijk op 15 oktober.

U kunt per peildatum één formulier opgeven op brinnummer-niveau.
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