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Betreft: Aanvraag bekostiging nieuwe school in tweede en volgende jaren. 
BRIN 31FH 

Geachte heer, mevrouw, 

Met ingang van 1 augustus 2018 stijgt het aantal leerlingen aan de SvPO Utrecht (BRIN 
31FH) van 73 naar 153 leerlingen. Zoals bekend is de bekostiging voor de maanden 
augustus t/m december echter gebaseerd op het aantal leerlingen ingeschreven op 1 
oktober 2017, te weten 73. Dit is uiteraard niet voldoende om alle docenten in te huren 
voor de 153 leerlingen. 

Vanwege de leerlingengroei dien ik daarom bij deze een verzoek in om de bekostiging 
voor de maanden augustus t/m december te baseren op 153 leerlingen. Dit verzoek is 
gebaseerd op: Regeling aanvullende bekostiging nevenvestiging en start- en aanvullende 
bekostiging nieuwe school VO, artikel 7 lid 1: "Het bevoegd gezag van de nieuwe school 
kan op grond van artikel 85a, tweede lid van de W.V.O., een aanvraag indienen voor een 
aanvullende bekostiging vanwege leerlingengroei". Hoewel de Minister volgens artikel 
85a tweede lid de aanvraag honoreert afhankelijk van een beoordeling van de financiele 
positie aan de hand van de jaarrekening over het voorafgaande kalenderjaar, treft u 
geen jaarrekening aan. De reden is dat de SvPO Utrecht toestemming heeft gekregen 
voor een verlengd boekjaar hetgeen betekent dat de eerste jaarrekening aangeleverd 
wordt in 2019 (over 2017/2018). 

Uiteraard hebben wij de docenten voor het komend schooljaar inmiddels aangetrokken. 
Aangezien wij alle bekostiging besteden aan het primaire proces, zoals ook door de 
inspectie is vastgesteld, en wij als beginnende school geen reserves hebben kunnen 
opbouwen. verzoek ik u om OD deze aanvraag voor aanvullende bekostiging vanwege 
lee 	 !ren. 5  
Me 	• I■ 	• e 

Mis 
Voc 	 ht 
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij bevestigt DUO de ontvangst van uw aanvraag voor TKC Utrecht,
betreffende Aanvullende bekostiging nieuwe school tweede en volgende
schooljaren. Uw aanvraag is bij ons geregistreerd onder kenmerk
IMT/201808/000268. Wilt u bij eventuele vragen of correspondentie over de
afhandeling van uw aanvraag dit kenmerk vermelden?

Wanneer u aanvullende vragen heeft, vindt u op www.duo.nl/zakelijk meer
informatie. Het informatiecentrum onderwijs is op werkdagen van 09.00 tot 17.00
uur te bereiken via 079 - 323 24 44 (vo). U kunt ook een mail sturen naar
ico@duo.nl.

DUO vertrouwt erop dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, namens deze,

Manager Bekostiging en Planning van de Dienst Uitvoering Onderwijs
Dit bericht is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend

4


	3. 3183202
	Page 1
	Page 2

	4. 3183204



