
Gegevens bevoegd gezag
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Aanvullende bekostiging schoolcampus met een breed onderwijs-
aanbod
 Door spreiding van het onderwijsaanbod over de twee dichtbij elkaar gelegen vestigingen 
 > Vul vraag 3.2 in                              

  Door te motiveren dat leerlingen van verschillende onderwijssoorten elkaar in reguliere onderwijstijd  
ontmoeten op de vestigingen > Vul vraag 3.2 en 3.3 in                 
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1.1 Bevoegd gezag-nummer

1.2 Naam bevoegd gezag

1.3 Correspondentieadres

1.4 Postcode en plaats
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2.1  Achternaam

2.2  Voorletter(s)

2.3  Telefoon 

2.4  E-mail

            3

3.1 Op welke manier voldoet u   
 aan de voorwaarden?

Aanvraag
Aanvullende bekostiging schoolcam-
pus met een breed onderwijsaanbod
 
Dit formulier 
Met dit formulier dient u een aanvraag in om in aanmer-
king te komen voor de aanvullende bekostiging voor een 
schoolcampus met een breed onderwijsaanbod. U dient 
dit formulier in uiterlijk op 1 mei. Uiterlijk op 1 augus-
tus wordt een beslissing genomen over uw aanvraag. De 
 beschikking en betaling vindt uiterlijk plaats in november. 
 
Opsturen 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Directie Voortgezet Onderwijs
Postbus 16375 
2500 BL Den Haag 

Of per e-mail naar: dienstpostbus.povoko@minocw.nl. 

Meer informatie
duo.nl/zakelijk
ICO/VO (070) 757 51 22
(werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur)

6090-002



Aanvraag
2 van 3

Aanvullende bekostiging schoolcampus met een breed 
onderwijsaanbod
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

3.2   Gegevens van de twee vesti- 
gingen die hemelsbreed ge-
meten maximaal 300 meter   
van elkaar gelegen zijn en   
samen een breed onderwijs  
aanbod bieden.

 

 
3.3  Voldoen de opgegeven vesti-  
 gingen niet aan artikel 3a,   
 eerste lid, onderdeel b, onder  
 1° of 2°, dan kunt u moti-
 veren waarom wordt voldaan  
 aan het volgende criterium: 

     

Vestiging 1

Instellings- en vestigingscode

Straat en huisnummer

| 

Postcode en plaats

   

Kruis in de tabel aan in welke leerjaren van onderwijssoorten bekostigde leerlingen zijn ingeschreven op 
teldatum t-1 op vestiging 1. 

      
       Leerjaar 1   Leerjaar 2   Leerjaar 3   Leerjaar 4   Leerjaar 5   Leerjaar 6

Vbo    |     |     |     |     |     |  

Mavo    |     |     |     |     |     |  

Havo    |     |     |     |     |     |  

Vwo    |     |     |     |     |     |  

Vestiging 2

Instellings- en vestigingscode

Straat en huisnummer

| 

Postcode en plaats

   
 
Kruis in de tabel aan in welke leerjaren van onderwijssoorten bekostigde leerlingen zijn ingeschreven op  
tel datum t-1 op vestiging 2. 

      
       Leerjaar 1   Leerjaar 2   Leerjaar 3   Leerjaar 4   Leerjaar 5   Leerjaar 6

Vbo    |     |     |     |     |     |  

Mavo    |     |     |     |     |     |  

Havo    |     |     |     |     |     |  

Vwo    |     |     |     |     |     |  

Minimaal 50% van de leerlingen volgt minimaal 20% van hun onderwijstijd onderwijs op beide vestigingen.

Motivatie bevoegd gezag:

| 
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Toelichting
De aanvraag voor aanvullende bekostiging schoolcampus met een 
breed aanbod is gebaseerd op de Regeling aanvullende bekostiging 
vo-scholen in uitzonderlijke omstandigheden.

Een scholengemeenschap heeft een schoolcampus met een breed 
onderwijsaanbod indien op de betreffende vestigingen op de telda-
tum leerlingen staan ingeschreven in:

a. de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs;
b. het vierde leerjaar van het vbo;
c. het vierde leerjaar van het mavo;
d. het vijfde leerjaar van het havo; en
e. het zesde leerjaar van het vwo.

De afstand wordt gebaseerd op de gegevens zoals vastgelegd in 
RIO en berekend op basis van de formule opgenomen in artikel 3a, 
lid 2 van de regeling. 

Om in aanmerking te komen voor de aanvullende bekostiging moet 
tevens voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

1.  De twee vestigingen moeten dichtbij elkaar gelegen zijn op he-
melsbreed een gemeten afstand van maximaal 300 meter;

2.  De leerlingen van vbo tot en met vwo komen samen in reguliere 
onderwijstijd.

Onder de tweede voorwaarde wordt het volgende verstaan:
1.  De eerste twee leerjaren van het vbo tot en met het vwo wordt 

verzorgd op één van de vestigingen; of
2.  Het vierde leerjaar van het vbo en mavo, het vijfde leerjaar van 

het havo en het zesde leerjaar van het vwo worden verzorgd op 
één van de vestigingen; of

3.  Het bevoegd gezag toont aan dat minimaal 50% van de leer-
lingen minimaal 20% van hun onderwijstijd gedurende het 
schooljaar onderwijs volgt op beide vestigingen. 

Onderdelen één en twee worden door DUO gecontroleerd op basis 
van de gegevens die vastgelegd zijn in RIO en BAG. Mochten de 
vestigingen in uw aanvraag niet aan deze voorwaarden voldoen 
dan moet u aannemelijk maken waarom het derde onderdeel voor 
deze vestigingen opgaat.

Ondertekening
Het bevoegd gezag verklaart bij wijzigingen de minister schriftelijk op de hoogte te stellen indien er niet meer 
wordt voldaan aan de voorwaarden van de regeling.  

|

|

|
 

|

Dag  Maand Jaar

| 
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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      
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