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Geachte 

Op 10 september 2020 heeft u via het formulier op www.rijksoverheid.nl  op grond 
van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) een verzoek om informatie 
ingediend bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: 
OCW). U verzocht met dit bericht om informatie over de bekostiging van het 
Internationaal georienteerd basis onderwijs (hierna: IGBO-onderwijs). 

U verzoekt om verstrekking van alle documenten, verslagen, etcetera, die gaan 
over of betrekking hebben op: 

• de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de vaststelling en de 
berekening van de hoogte van de extra bekostiging per leerling door het 
Rij k; 

• de (aard of soort van) extra kosten van het IGBO-onderwijs die worden 
vergoed of geacht worden te worden vergoed met behuip van de extra 
bekostiging van het Rijk voor dit onderwijs; 

• de (aard of soort van) extra kosten van het IGBO-onderwijs die 
samenhangen met dit onderwijs en die niet worden vergoed of geacht 
worden niet te worden vergoed met behuip van deze extra bekostiging 
van het Rijk; 

• de (aard of soort van) extra kosten voor het IGBO-onderwijs die geacht 
worden te worden betaald door ouders en/of bedrijven. 

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 17 september 
2020, kenmerk 	. In de brief van 7 oktober 2020, kenmerk 	, is 
de beslistermijn met vier weken verdaagd tot 5 november 2020. 

De kosten voor het IGBO-onderwijs zijn per leerling aanzienlijk hoger dan voor 
het gewone basisonderwijs. Daarom hebben scholen met een IGBO-afdeling meer 
soorten inkomstenbronnen dan gewone scholen. De bekostiging vindt plaats via 
de reguliere bekostiging van de basisschool waar de afdeling IGBO deel van 
uitmaakt. De school ontvangt voor een IGBO-leerling eenzelfde reguliere 
vergoeding als die voor een gewone leerling en ontvangt daarbovenop nog een 
aanvullende bekostiging per IGBO-leerling. Naast deze inkomstenbron heeft de 
basisschool met een IGBO-afdeling nog de ouderbijdragen als inkomstenbron. De 

Bijlagen 
1 

A/s u belang hebt bij dit besluit, 
dan kunt u hiertegen binnen 6 
weken, gerekend vanaf de 
verzenddatum, bezwaar maken. 
Stuur uw bezwaarschrift naar 
DUO, Postbus 30205, 2500 GE 
Den Haag. U kunt uw bezwaar 
ook digitaal indienen op 
www.bezwaarschriftenocw.nl. 
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Onze referentie ouderbijdrage voor IGBO-onderwijs mag verplicht worden gesteld. Dit volgt uit de 
memorie van Toelichting bij de wijziging van de Wet op het primair onderwijs 
(Kamerstukken 2010/2011, 32795, nr. 3). In de praktijk wordt deze regelmatig 
betaald door internationale bedrijven of organisaties waar een van de ouders 
werkzaam is. Het is aan de school zelf om to bepalen hoe de aanvullende 
bijdragen worden uitgegeven aan het IGBO-onderwijs. Er wordt door OCW geen 
onderscheid gemaakt tussen de verschillende inkomstenbronnen voor wat betreft 
de uitgaven van de school voor het IGBO-onderwijs. 

Op basis van uw verzoek zijn in totaal twee documenten aangetroffen. Deze twee 
documenten zijn beiden reeds openbaar en voor een ieder beschikbaar. Derhalve 
is de Wob niet van toepassing op deze documenten. Het gaat om de volgende 
twee documenten, waarbij ik u verwijs naar de bijbehorende vindplaatsen: 

• De Memorie van Toelichting bij de Wijziging van de Wet op het primair 
onderwijs in verband met de wettelijke verankering van afdelingen voor 
internationaal georienteerd basisonderwijs (Kamerstukken 2010/2011 
32795 nr. 3, vindbaar via www.overheid.nl); 

• Het verslag van een schriftelijk overleg, met vragen uit de vaste 
commissie voor OCW aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs 
en Media (Kamerstukken 2019/2020 22452 en 32637 nr.77, vindbaar via 
www.overheid.n1). 

Dit besluit wordt op www.rijksoverheid.nl  geplaatst. 

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, 
namens deze, 
de directeur Wetgeving en Juridische Zaken, 

mr. C. Riezebos 
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Bijlage 1 — Relevante artikelen uit de Wob 
	

Onze referentie 

Artikel 1  
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal 
dat gegevens bevat; 

b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van 
een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan; 

c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een 
bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid; 

d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde instantie, met als 
taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en waarvan geen ambtenaren lid 
zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren adviseren over de onderwerpen 
die aan de instantie zijn voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn 
van een adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als leden 
daarvan beschouwd; 

e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, met als taak 
het adviseren van een of meer bestuursorganen, die geheel of gedeeltelijk is 
samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort het adviseren van het 
bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de onderwerpen die aan de instantie 
zijn voorgelegd; 

f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van 
een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen 
aangevoerde argumenten; 

g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet 
milieubeheer. 

Artikel 3  
1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke 
aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een 
bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. 
2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop 
betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te ontvangen. 
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. 
4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan de verzoeker 
zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem daarbij behulpzaam. 
5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de 
artikelen 10 en 11. 

Artikel 6  
1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen. 
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de 
verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling 
gedaan aan de verzoeker. 
3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de termijn voor het 
geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na die waarop het 
bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven aan artikel 4:8 van de 
Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de belanghebbende of belanghebbenden 
een zienswijze naar voren is gebracht of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 
4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het bestuursorgaan daarvan zo 
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spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder vermelding van de termijn binr4tWwd121(entie 
de beschikking alsnog moet worden gegeven. 
5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de informatie 
verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar verwachting een 
belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de informatie niet eerder wordt 
verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is bekendgemaakt. 
6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu-informatie: 

a. bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee weken indien 
het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te verstrekken terwijl naar 
verwachting een belanghebbende daar bezwaar tegen heeft; 

b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid, indien de 
omvang of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie een verlenging 
rechtvaardigt; 

c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing. 
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