Leerlingtelling 1 oktober
2021 voor de bekostiging
Alle onderwijssectoren
Caribisch Nederland
Vanaf 2010 hebben Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch
Nederland) een bijzondere status binnen het Nederlandse
staatsbestel. DUO verzorgt vanaf dat jaar de bekostiging van
de scholen in Caribisch Nederland. De leerlingentelling
vormt de basis voor de personele bekostiging en de exploitatiebekostiging van deze scholen. DUO verzamelt en valideert
de telgegevens.

Telling
De peildatum van de telling is 1 oktober 2021. Het aantal
leerlingen dat u invult op het formulier, vormt de basis voor de
bekostiging.

Gevraagde telgegevens
De volgende telgegevens worden opgevraagd:
• p
 rimair onderwijs (po): het aantal leerlingen per leeftijds
categorie, onderscheiden naar geslacht
• v oortgezet onderwijs (vo): het aantal leerlingen per onderwijs
soort, onderscheiden naar leerjaar en geslacht
• m
 iddelbaar beroepsonderwijs (mbo): het aantal studenten per
crebo (opleiding), onderscheiden naar bol voltijd en bbl.
Op de formulieren wordt gebruikgemaakt van de benaming van
de onderwijssoorten zoals vermeld in onderstaande tabel.

Benaming onderwijssoorten Caribisch Nederland
Benaming onderwijssoorten Caribisch Nederland
0901 VMBO basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
0902 VMBO kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
0903 VMBO gemengde leerweg (GL)
0904 VMBO theoretische leerweg (TL)
0905 HAVO
0906 VWO
0907 Praktijkonderwijs
0908 Internationale schakelklas
0909 Specifieke onderwijsbehoefte
0910 Lower forms
0911 Carribean vocational qualification 1 (cvq1)
0930 Carribean vocational qualification 2 (cvq2)
0950 Carribean secundary education certificate (csec)
0951 Carribean Advanced Proficiency Examination (cape)

Opsturen van de telgegevens
De telformulieren worden beschikbaar gesteld op www.duo.nl.
Scan de ingevulde telformulieren en stuur ze per e-mail naar
caribisch.nederland@duo.nl. De originele ingevulde formulie
ren bewaart u in uw eigen administratie. Als DUO de telgegevens
niet vóór 15 oktober 2021 heeft ontvangen, heeft DUO geen
gegevens om de bekostiging voor uw school te berekenen. DUO
kan uw onderwijsinstelling dan niet op tijd en op de juiste wijze
bekostigen voor het kalenderjaar 2022 of het schooljaar
2022-2023.

Overzicht geregistreerde telgegevens
Na verwerking van het telformulier meldt DUO de geregistreerde
telgegevens via het ‘Overzicht geregistreerde tellingen’ (OGT) aan
het bevoegd gezag van de school terug. U ontvangt het OGT per
e-mail en per post.

Controle
Het bevoegd gezag moet het OGT controleren op juistheid. Als de
gegevens op het OGT correct zijn, moet u het overzicht opslaan
in de administratie van uw school.

Correcties
Als de gegevens niet correct zijn, moet u dat binnen twee weken
na de datum op het OGT melden aan DUO. Correcties schrijft u
met een rode pen en duidelijk leesbaar op een kopie van het
OGT. Vermeld hierbij ook de gegevens van de contactpersoon
(naam, e-mailadres en telefoonnummer) en geef daarbij aan dat
het om een correctie gaat. Het bevoegd gezag moet voor deze
correctie tekenen. Scan de gecorrigeerde kopie en stuur deze per
e-mail naar caribisch.nederland@duo.nl. De gecorrigeerde kopie

bewaart u in uw eigen administratie. Als u niet binnen twee
weken reageert, gaat DUO ervan uit dat de gegevens op het OGT
correct zijn.

Gecorrigeerd OGT
Als u correcties op het OGT heeft doorgegeven, ontvangt u een
gecorrigeerd OGT. U ontvangt dit nieuwe overzicht per e-mail.
Als op dit nieuwe overzicht toch nog foute gegevens staan, moet
u dit vóór 29 november 2021 doorgeven. Dat doet u op dezelfde
manier als bij de correctie op het eerste OGT. Het aantal
leerlingen dat uiterlijk 29 november 2021 is vastgesteld, bepaalt
de bekostiging voor het kalenderjaar 2022 of het schooljaar
2022-2023.

Controles
De instellingsaccountant controleert vóór 1 juli 2022 uw
telgegevens. De Inspectie van het Onderwijs kan achteraf de
opgave en de leerlingenadministratie van de scholen controle
ren. Deze controle begint in het tweede kwartaal van 2022. De
uitkomst van beide controles wordt gerapporteerd aan DUO. Als
de controles daar aanleiding toe geven, kan de bekostiging
aangepast worden.

Tijdspad
Bij de leerlingentelling worden meerdere stappen gevolgd. In
het schema op de volgende pagina is aangegeven welke stappen
wanneer en door wie uitgevoerd moeten worden.

ACTIE

UITERSTE DATUM

ACTIE DOOR

wettelijke teldatum

1 oktober 2021

-

telformulier invullen en versturen

op of na 1 oktober 2021

School

telformulier ontvangen

15 oktober 2021

DUO

ontvangstbevestiging sturen

21 oktober 2021

DUO

‘Overzicht geregistreerde tellingen’ (OGT) sturen

1 november 2021

DUO

correcties gegevens OGT sturen *

twee weken na ontvangst OGT

Bevoegd gezag

nieuw OGT sturen *

22 november 2021

DUO

correcties gegevens nieuwe OGT sturen *

29 november 2021

Bevoegd gezag

nieuw OGT sturen *

6 december 2021

DUO

telgegevens controleren

1 juli 2022

Instellingsaccountant

steekproefsgewijs controleren

tweede kwartaal 2022

Inspectie van het Onderwijs

* Alleen als het OGT onjuist is.
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