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1.             Inleiding   

Een school kan aanvullende bekostiging krijgen voor personeelskosten als het aantal 

leerlingen volgens vastgestelde normen is toegenomen. Om voor deze aanvullende 

bekostiging in aanmerking te komen moet de school een leerlingentelling houden. Deze 

publicatie geeft informatie over de procedure voor de te houden telling en over de 

vereiste toename van het aantal leerlingen.  

 

2.              Doelgroep  

Deze publicatie is bedoeld voor basisscholen die op basis van de artikelen 29 en 30 van 

het Besluit bekostiging WPO aanspraak willen maken op aanvullende bekostiging in 

verband met (bijzondere) groei. Om dit te bereiken dient de school een zogeheten 

“telformulier voor aanvullende bekostiging personeelskosten in verband met (bijzondere) 

groei voor basisscholen” in.  
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3.             Wijziging in 2007 

Voor het schooljaar 2007-2008 wordt de eerste schooldagtelling opnieuw geïntroduceerd. 

Vooruitlopend op een formele aanpassing van het Besluit bekostiging WPO is het 

telformulier hierop aangepast. U kunt op de eerste schooldag na de zomervakantie zoals 

die voor uw regio is vastgesteld een verzoek om aanvullende bekostiging in verband met 

groei indienen, wanneer het aantal leerlingen, ten opzichte van het aantal leerlingen 

(vermeerderd met 3%) op 1 oktober van het voorgaande jaar, met tenminste 13 is 

toegenomen. De aanvullende bekostiging gaat dan in vanaf 1 augustus. De latere 

aanpassing van het Besluit bekostiging WPO werkt terug tot 1 augustus 2006. 

De teldatum 1 augustus is met de herinvoering van de eerste schooldagtelling komen te 

vervallen. In het geval dat de eerste schooldag na de zomervakantie in september valt, 

vervalt eveneens de mogelijkheid om 1 september als teldatum te hanteren.  

 

4.              Hoogte groeidrempel en omvang aanvullende bekostiging  

Hieronder vindt u informatie over de hoogte van de groeidrempel en de omvang van de 

aanvullende bekostiging in verband met (bijzondere) groei bij de leerlingentelling voor 

aanvullende bekostiging in verband met (bijzondere) groei. 

 

4.1 Vereiste toename aantal leerlingen 

Als op de eerste schooldag na de zomervakantie of in de periode van 1 september tot en 

met 1 april van het schooljaar het aantal leerlingen is gestegen, kan een school aanspraak 

maken op aanvullende bekostiging. Indien in de periode 1 mei tot en met 1 juni van het 

schooljaar het aantal leerlingen (extreem) is toegenomen kan een school aanspraak 

maken op aanvullende bekostiging. Nieuw gestichte basisscholen kunnen de eerste telling 

voor aanvullende bekostiging groei indienen nadat zij voor het eerst een 1-oktobertelling 

hebben ingediend.  

 

Aanvullende bekostiging kunt u, met uitzondering van de eerste schooldag na de 

zomervakantie, alleen melden op basis van het aantal ingeschreven leerlingen op de 

eerste van de maand. De bekostiging gaat dan in vanaf de gekozen teldatum. 

 

Hieronder vindt u informatie over de exacte groei van het aantal leerlingen die vereist is 

om in aanmerking te komen voor aanvullende bekostiging in verband met (bijzondere) 

groei.  

 

4.2 Aanvullende bekostiging i.v.m. groei op de eerste schooldag na de 

zomervakantie of in de periode van 1 september tot en met 1 april  

Een school heeft recht op aanvullende bekostiging in verband met groei als het aantal 

leerlingen met tenminste 13 is toegenomen ten opzichte van de vorige reguliere teldatum, 

verhoogd met drie procent. Het getal dat hier uitkomt, rondt u naar beneden af op een 

heel getal. Dit betekent dat een school die op 1 oktober 200 leerlingen telde, in 

aanmerking komt voor aanvullende bekostiging op het moment dat de school (200 x 1,03 

+13 =) 219 leerlingen telt. Bij een tweede en volgende toekenning van aanvullende 

bekostiging wordt het nieuwe aantal leerlingen vergeleken met het aantal leerlingen op 

het vorige groeimoment. Zodra het aantal leerlingen opnieuw met 13 is toegenomen, kunt 

u opnieuw aanvullende bekostiging aanvragen. Bij de school in dit rekenvoorbeeld is dat 

bij 232 leerlingen (219 + 13).  
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Wellicht ten overvloede: aanvullende bekostiging in verband met groei wordt slechts 

toegekend voor het lopende schooljaar en eindigt dan ook op 31 juli.  

 

4.3 Aanvullende bekostiging i.v.m. bijzondere groei op 1 mei of 1 juni  

Voor extreme groei ná 1 april van het schooljaar kan de school (uiterlijk tot en met 1 juni) 

aanspraak maken op aanvullende bekostiging in verband met bijzondere groei. Deze 

aanspraak ontstaat indien: 

a. het aantal leerlingen van die school op 1 mei van een schooljaar met tenminste 26 is 

toegenomen ten opzichte van het aantal leerlingen op 1 april van dat schooljaar; of 

b. het aantal leerlingen van die school op 1 juni van een schooljaar met tenminste 26 is 

toegenomen ten opzichte van het aantal leerlingen op 1 april van dat schooljaar en 

geen aanvullende bekostiging op grond van onderdeel a is toegekend; of 

c. het aantal leerlingen van die school op 1 juni van een schooljaar met ten minste 26 is 

toegenomen ten opzichte van het aantal leerlingen op 1 mei van dat schooljaar.  

 

4.4 Omvang aanvullende bekostiging in verband met (bijzondere) groei per 

leerling 

De omvang van de aanvullende bekostiging bedraagt een bedrag per leerling en is mede 

afhankelijk van de geraamde landelijk gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) van de leraren 

van basisscholen en de periode waarover de bekostiging wordt verstrekt.  

Zie voor de bedragen de publicatie “personele kosten”.  

 

  

5.              Procedure bij de telling 

 

5.1 Indiening telformulier 

Voor de melding van groei van het aantal leerlingen moet u gebruik maken van het 

formulier CFI 57074 (zie ook onder paragraaf 5.2). Het telformulier moet binnen vier 

weken na de gekozen teldatum door CFI ontvangen zijn. Doorslaggevend bij de 

beoordeling of het telformulier tijdig is ingezonden is de datum van de poststempel of, 

wanneer een poststempel ontbreekt, de datum van binnenkomst bij CFI.  

Het bevoegd gezag moet het formulier ondertekenen en opsturen naar: 

 

CFI 

Unit Gegevens 

Postbus 606 

2700 ML Zoetermeer. 

 

Indien u het telformulier niet tijdig inzendt, krijgt uw school geen aanvullende 

bekostiging. Wel kunt u in een dergelijk geval een nieuwe telling houden. Hiervoor gelden 

dezelfde voorwaarden. Binnen vier weken vanaf deze nieuwe teldatum moet u de telling 

bij CFI indienen. Omdat hierdoor de teldatum in een nieuwe maand komt te vallen, derft 

de school inkomsten: de aanspraak op de aanvullende bekostiging in verband met 

(bijzondere) groei gaat immers later in. 

 

Het formulier maakt deel uit van de jaarlijkse controle door de instellingsaccountant, de 

departementale accountant en de inspecteur. 
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5.2 Ontvangstbevestiging  

Na ontvangst van het telformulier verstuurt CFI binnen één week een 

ontvangstbevestiging naar het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag is bij 

ontvangst van de ontvangstbevestiging ervan verzekerd dat een ingediend telformulier 

CFI heeft bereikt. Het is raadzaam een kopie van het oorspronkelijke formulier te 

bewaren voor de eigen administratie.  

 

5.3 Overzicht Geregistreerde Telgegevens (OGT)  

Na verwerking van het telformulier meldt CFI de geregistreerde telgegevens via het 

Overzicht Geregistreerde Telgegevens (OGT) terug aan het bevoegd gezag van de school. 

Dit overzicht moet het bevoegd gezag controleren op de juiste verwerking van de 

telopgave. Op het OGT staan: de teldatum en het (nieuwe) aantal leerlingen zoals die bij 

CFI bekend zijn na verwerking van het telformulier. Als de gegevens op het overzicht juist 

zijn, moet de school dit overzicht opslaan in zijn administratie. 

Het OGT kunt u ook downloaden op www.cfi.nl onder Primair Onderwijs, Tellingen. 

 

5.4 Correcties op het Overzicht Geregistreerde Telgegevens (OGT)  

Eventuele correcties moet u duidelijk herkenbaar aangeven op (een afschrift van) het 

OGT en binnen 14 dagen na de verzenddatum aan CFI verzenden. De bedoelde 

verzenddatum staat op het OGT. 

 

5.5 Toekenning aanvullende bekostiging in verband met (bijzondere) groei 

Binnen 8 weken na inzending van het telformulier ontvangt u een beschikking. Indien is 

voldaan aan de voorwaarden ontstaat de aanspraak op de aanvullende bekostiging bij de 

eerste schooldagtelling met ingang van 1 augustus en bij de overige teldata met ingang 

van de maand van de telling.  

 

6.              Het telformulier  

 

6.1 Toelichting  

 

Bij vraag 2 van het formulier moet u aankruisen waar uw aanvraag betrekking op heeft. 

Hierbij is sprake van de volgende drie keuzemogelijkheden: 

1. groei op de eerste schooldag na de zomervakantie 

2. groei in de periode van 1 september tot en met 1 april; 

3. bijzondere groei op de teldata 1 mei of 1 juni. 

 

Ad 1) Bij een verzoek voor aanvullende bekostiging in verband met groei op de eerste 

schooldag na de zomervakantie geeft u aan wat de voor uw regio vastgestelde eerste 

schooldag na de zomervakantie is. Deze datum moet u invullen en daaronder het aantal 

leerlingen dat op deze datum stond ingeschreven op uw school.  

 

Ad 2) Bij een verzoek voor aanvullende bekostiging in verband met groei kunt u elke 

eerste dag van de maand uit de periode 1 september tot en met 1 april als teldatum 

kiezen. Deze teldatum moet u invullen en daaronder het aantal leerlingen dat op de 

gekozen teldatum stond ingeschreven op uw school.  
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Ad 3) Bij een verzoek voor aanvullende bekostiging in verband met bijzondere groei kunt 

u 1 mei of 1 juni als teldatum kiezen. Deze datum moet u invullen en daaronder het 

aantal leerlingen dat op de gekozen datum op uw school stond ingeschreven. Bij een 

verzoek voor aanvullende bekostiging in verband met bijzondere groei moet u bovendien 

het aantal leerlingen dat op 1 april op uw school stond ingeschreven invullen.  

 

 

6.2 Bestellen  

U moet het telformulier CFI 57074 gebruiken. Dat kunt u downloaden op www.cfi.nl onder 

Formulieren.  

 

 

Mr. Ineke van Oldeniel,  

Hoofddirecteur CFI 


