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Aanvraag
Aanvullende bekostiging ten behoeve van 
stimuleren van de invoering van passend 
onderwijs cluster 1 en cluster 2

Dit formulier
Met dit formulier vraagt u voor het schooljaar 2012-2013 aanvul-
lende bekostiging aan in het kader van de Regeling stimulering 
invoering passend onderwijs. U kunt dit formulier gebruiken:
- als u een cluster 1-instelling vertegenwoordigt 
-  als uw school als contactschool van een cluster 2-in oprichting 

fungeert.
DUO moet dit formulier uiterlijk op 31 december 2012 hebben 
ontvangen.

Opsturen
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 606
2700 ML  Zoetermeer

Meer informatie
www.duo.nl

      1

1.1   Naam instelling 

  Soort instelling

1.2   BRIN-nummer cluster 
1-instelling of contactschool 
cluster 2-instelling i.o      2

2.1  Nummer bevoegd gezag

2.2  Naam bevoegd gezag

      3
 

3.1  Achternaam

3.2 Voorletters  

3.3  Telefoonnummer

3.4  E-mailadres

Gegevens aanvrager

|

	 Cluster 1 instelling

	 Cluster 2 instelling 2 in oprichting
 

Gegevens bevoegd gezag instelling cluster 1 of contactschool 
cluster 2 i.o.

|

|

Gegevens contactpersoon instelling cluster 1 of contactschool 
cluster 2 i.o.

|

|

|



Aanvraag
2 van 2

Aanvullende bekostiging passend onderwijs cluster 1 en cluster 2
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemende BRIN-nummers

Bij onvoldoende ruimte eigen bijlage toevoegen

Ondertekening
Het bevoegd gezag verklaart hierbij: 
- dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben;
-  dat de aanvraag (in het geval van een instelling cluster 2 i.o.) wordt gedaan namens alle bevoegde gezagsor-

ganen van de betrokken scholen van de instelling cluster 2 i.o.;
-  dat het in bezit is van een werkagenda waarin alle onderdelen zoals genoemd in artikel 4, lid 2 respectievelijk 

artikel 5, lid 3 van de regeling zijn opgenomen en dat deze werkagenda op aanvraag ter inzage voorgelegd 
wordt aan de minister.

|

|

|
 

|

      4

 4.1  BRIN-nummers die deel 
uitmaken van de cluster-2 
instelling i.o. 

      5

5.1 Achternaam tekenbevoegde 

5.2 Voorletter(s) tekenbevoegde 

5.3 Plaats

5.4 Datum

5.5  Handtekening
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