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Opgave
Aantal leerlingen bekostiging  
primair onderwijs
Dit formulier
Met dit formulier geeft u het aantal leerlingen door waarvoor uw  
onderwijsinstelling bekostiging kan krijgen. De teldatum voor de  
opgave is 1 februari 2023.

Opsturen
Scan het ingevulde formulier en stuur het per e-mail naar  
caribisch.nederland@duo.nl. 
DUO moet het formulier uiterlijk 15 februari 2023 hebben ontvangen.

Meer informatie
duo.nl
caribisch.nederland@duo.nl
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1.1  Vul hier het aantal leerlingen 

in, verdeeld naar leeftijd en 
geslacht. Vul ook per categorie 
het totaal in. 

                  

      2  
       
2.1 Naam

2.2 Telefoonnummer

2.3 E-mail

 Opgave aantal leerlingen

Lees de toelichting

Leeftijd       Jongens      Meisjes       Totaal

4 jaar         |          |           |

5 jaar         |          |           |

6 jaar         |          |           |

7 jaar         |          |           |

8 jaar         |          |           |

9 jaar         |          |           |

10 jaar         |          |           |

11 jaar         |          |           |

12 jaar         |          |           |

13 jaar         |          |           |

14 jaar         |          |           |

Totaal         |          |           |

Contactpersoon 
 
Achternaam                      Voorletter(s)

|                         |        

|

|
 



Toelichting

Algemeen

• Gebruik altijd het originele formulier.
•  U moet een kopie van dit formulier, voorzien van een waarmerk van 

het bevoegd gezag, bewaren in uw eigen administratie. De Inspectie 
van het Onderwijs controleert de opgave van de leerlingentelling op 
basis van de gegevens op dit formulier. 

Bij 1.1 Opgave aantallen 

Vul hier alle leerlingen in die op de teldatum (1 februari) 4 tot en met 
14 jaar waren en die op die datum op de school stonden ingeschreven.
Om als leerling tot een school te worden toegelaten moet een kind de 
leeftijd van 4 jaar hebben. Leerlingen die op 1 februari 2023 nog geen 
4 jaar zijn, mag u dus niet meetellen voor bekostiging. Leerlingen die 
14 jaar zijn geworden in het schooljaar 2021-2022 mag u niet 
meetellen, omdat deze niet in aanmerking komen voor bekostiging. 

Bij 3 Ondertekening directeur

De directeur van de school moet het formulier ondertekenen.
De datum van ondertekening moet na de teldatum (1 februari) liggen. 
Het aantal leerlingen kan namelijk niet vóór deze datum worden 
vastgesteld. 
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Ondertekening directeur

Lees de toelichting

 
Achternaam                       Voorletter(s)

|                          |       
Dag    Maand  Jaar         

  
Handtekening              

|                
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