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Aanleiding 
U heeft aangegeven met een begeleidende brief de Kamer te willen informeren 
over de subsidieregelingen verbetering basisvaardigheden 2023. In de bijlage bij 
deze beslisnota vindt u deze Kamerbrief waarmee u tevens een aantal 
toezeggingen af doet. 
• U heeft toegezegd om voor scholen die onvoldoende of zeer zwak zijn voor 

2023 financiële ruimte te willen maken.1 
• In de subsidieregeling wordt ook ingegaan op de ouderbetrokkenheid, 

conform de toezegging die ik het lid Bisschop heb gemaakt bij het debat over 
het Masterplan Basisvaardigheden op 14 juni 2022. 

Geadviseerd besluit 
• Bent u akkoord met verzending van de bijgevoegde Kamerbrief?  

Kernpunten 
In de Kamerbrief worden de volgende punten geadresseerd: 
• Informatie over de nieuwe regeling, inclusief aantallen en bedragen. 
• De belangrijkste wijzigingen in subsidievoorwaarden ten opzichte van de 

subsidieregeling in 2022. Hierin wordt specifiek ingegaan op onder andere de 
verantwoording, de verdeling van middelen en de selectie. 

• De verlenging van de looptijd van de huidige subsidieregeling 2022. 
 
Tot slot wordt een proces geschetst om de Kamer te informeren over het bredere 
Masterplan (voortgangsbrief in mei en debat in juni). 

Financiële consequenties  
Dekking voor de subsidieregelingen wordt gevonden uit de CA-middelen die 
beschikbaar zijn gesteld voor het Masterplan Basisvaardigheden.  
 
Afhankelijk van de uiteindelijk vast te stellen steekproefomvang zijn ook hieraan 
verschillende kosten verbonden. Deze kosten zullen ook gedekt worden vanuit het 
budget voor het Masterplan Basisvaardigheden. 
 

 
 
1 Kamerstukken II, Vergaderjaar 2022/2023, 31293, nr. 650. 
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De uitvoeringsopties voor een steekproefomvang hoger dan 10% dienen nog in 
kaart te worden gebracht; dit was nog geen onderdeel van de uitvoeringstoets 
van DUS-I. Op korte termijn ontvangt u een nota over de vormgeving, 
uitvoeringsmogelijkheden en kosten van de steekproef, zodat we dit goed mee 
kunnen nemen in de subsidiebeschikkingen voor de aanvragers.  
 
 
 


