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Toelichting bestand / Primair onderwijs / Bekostiging / Bestand nr. 3: 

 

Personele bekostiging basisonderwijs 

 

Inhoud 

Dit bestand geeft inzicht in een aantal basisgegevens waarop de reguliere personele bekostiging 

van basisscholen is gebaseerd en de bijbehorende bedragen. Daarnaast zijn de bedragen voor de 

prestatiebox en personeels- en arbeidsmarktbeleid in het overzicht opgenomen. 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: 

De rekeneenheden en bedragen worden vastgesteld conform wet- en regelgeving. Per begrip 

worden definitie en relevante bronnen genoemd: 

 

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  
schooljaar 2013-2014. Een peildatum in 2013 gaat over schooljaar 2014-2015, 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. 

GEMIDDELDE GEWOGEN 
LEEFTIJD 

De gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren van de school op 1 oktober van het 
voorgaande schooljaar. Bij deze berekening wordt rekening gehouden met de 
werktijdfactor van de docenten. Verder wordt in deze formule voor alle docenten die 
ouder zijn dan 50 een leeftijd van 50 aangehouden. Indien de uitkomst van de formule 
lager is dan 30 jaren wordt deze op 30 jaren gesteld. 

AANTAL 
GEWICHTENLEERLINGEN IN 
IMPULSGEBIED 

Het aantal leerlingen met een gewicht dat op een vestiging zit, waarbij de vestiging is 
gelegen in een viercijferig postcode gebied dat is aangewezen als impulsgebied. Met 
impulsgebied wordt een postcodegebied bedoeld waar zich een combinatie voordoet 
van hoge werkloosheid en lage inkomens. Zie ook artikel 28a van het Besluit 
bekostiging WPO en Regeling.  
 
vaststelling impulsgebieden schooljaar 2013–2014 tot en met 2016–2017. 

ONDERBOUW Het bedrag waarvoor de school bekostigd wordt, gebaseerd op het aantal 4 tot en met 
7-jarige leerlingen. 

BOVENBOUW Het bedrag waarvoor de school bekostigd wordt, gebaseerd op het aantal leerlingen 
van 8 jaar en ouder. 

KLEINE SCHOLEN TOESLAG Kleine scholen toeslag, voor scholen met minder dan 145 leerlingen als bedoeld in 
artikel 24 van het Besluit bekostiging WPO. 

DRIEVIERDE OPSLAG Drievierde opslag voor nevenvestigingen als bedoeld in artikel 25 van het Besluit 
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NEVENVESTIGINGEN bekostiging WPO. 

ZEER KLEINE SCHOLEN 
TOESLAG 

Zeer kleine scholen toeslag als bedoeld in artikel 23 van het Besluit bekostiging WPO. 

BESTRIJDING 
ONDERWIJSACHTERSTANDEN 

Het bedrag waarvoor de school bekostigd wordt ten behoeve van 
onderwijsachterstandenbestrijding als bedoeld in artikel 28 van het Besluit bekostiging 
WPO. 

DIRECTIETOESLAG Het bedrag waarvoor de school bekostigd wordt ten behoeve van de schoolleiding als 
bedoeld in artikel 26 van het Besluit bekostiging WPO. 

TOTAAL PERSONELE 
BEKOSTIGING De som van bovenstaande bedragen. 

IMPULSGEBIEDEN 

Het bedrag waarvoor de school bekostigd wordt ten behoeve van 
onderwijsachterstandenbestrijding in impulsgebieden. Met impulsgebied wordt een 
postcodegebied bedoeld waar zich een combinatie voordoet van hoge werkloosheid 
en lage inkomens. Zie ook artikel 28a van het Besluit bekostiging WPO. 

PERSONEELS EN 
ARBEIDSMARKTBELEID 

Budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid als bedoeld in artikel 129 van de Wet 
op het primair onderwijs.  

PRESTATIEBOX 

Het bedrag dat scholen krijgen in het kader van de Regeling prestatiebox primair 
onderwijs om invulling te geven aan vier actielijnen: 1. talentontwikkeling door 
uitdagend onderwijs 2.  een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering 3. 
professionele scholen 4. doorgaande ontwikkellijnen 

TOTAAL De som van de totale personele bekostiging en de bedragen m.b.t. impulsgebieden, 
personeels- en arbeidsmarktbeleid en de prestatiebox. 

 

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 bedragen). Dit is ongeveer in oktober na het 

einde van een schooljaar (voor schooljaar 2013-2014 dus naar verwachting in oktober 2014). 

Hierna kunnen nog mutaties plaatsvinden, deze worden niet meer in het bestand verwerkt.  

 

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).  

 

 

 

 

 


