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Pas op dat 
BRIN-nummer 

niet verdwijnt!
Vlak voor de kerstvakantie laat DUO weten welke 

BRIN-nummers met ingang van volgend schooljaar van 

rechtswege worden opgeheven. Elk jaar zijn er schoolbesturen 

die zich hierdoor laten overvallen. Het is zaak om dan snel in 

actie te komen. Aan de hand van een bestaande casus legt jurist 

Ronald Bloemers van VOS/ABB uit hoe het zit.

D
e casus betrof een stichting 

met verschillende openbare 

basisscholen in één gemeen-

te. Onder dat bestuur vielen 

twaalf scholen: zeven hoofvestigingen 

met een BRIN-nummer, één gedeeltelijk 

bekostigde nevenvestiging met een sub-

BRIN-nummer en vier niet-bekostigde dis-

locaties. Dat was wat duur, maar het lukte 

zo om een dekkend aanbod van openbaar 

basisonderwijs in alle wijken te hebben. 

Twee maanden nadat de bestuurder bij 

deze stichting was begonnen, werden op 

1 oktober de leerlingen weer geteld om 

de hoogte van de bekostiging te bepalen. 

De leerlingenaantallen per BRIN-nummer 

lagen boven de ophe#ingsnorm, dus alles 

leek in orde. Léék, want toen kwam voor 

de kerstvakantie een brief van DUO waar-

in stond dat een van de BRIN-nummers 

en de bijbehorende nevenvestiging van 

rechtswege zouden worden opgeheven 

met ingang van het nieuwe schooljaar.’

Volwaardige scholen
‘Wat belangrijk is om te weten, is dat het 

aantal leerlingen van een BRIN-nummer 

wordt geteld zónder het aantal leerlingen 

van een nevenvestiging’, zegt Ronald 

Bloemers. ‘Waar je ook op moet letten, 

is dat er meer openbare scholen in de 

buurt kunnen zijn, waardoor de grond 

van de laatste openbare school om het 

BRIN-nummer te behouden niet opgaat. 

Een ander punt is dat er bij een nevenves-

tiging maar een beperkt aantal gronden is 

op basis waarvan instandhouding moge-

lijk is. Let op: dat dien je elk jaar aan DUO 

door te geven. Als drie jaar op rij geen 

enkele grond voldoet, volgt ophe#ing.’

 

In deze casus was het helaas niet meer 

mogelijk het BRIN-nummer te behouden 

en verviel zowel de bekostiging van het 

BRIN-nummer als dat van de nevenves-

tiging. ‘Het betrof volwaardige scholen, 

die daarna zijn doorgegaan als dislocaties 
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van een nog bestaand BRIN-nummer. Dus 

er bleven twaalf scholen bestaan: zes met 

een BRIN-nummer en zes niet-bekostigde 

dislocaties.’

BRIN-nummer behouden
‘Het was natuurlijk erg jammer dat het 

BRIN-nummer niet meer kon worden be-

houden, want dat scheelde flink in de be-

kostiging. Een opgeheven BRIN-nummer 

komt niet meer terug, dus het is echt heel 

belangrijk om het te koesteren én om snel 

in actie te komen als DUO laat weten dat 

een BRIN-nummer wordt opgeheven. In 

principe kun je maar tot 1 februari alsnog 

aan DUO laten weten op welke gronden 

het BRIN-nummer zou moeten blijven 

bestaan.  VOS/ABB kan schoolbesturen 

hierbij ondersteunen. Dus wees op tijd en 

laat je deskundig adviseren’, benadrukt 

Bloemers. 

Neem contact op met de 

Onderwijsjuristen van VOS/ABB: 

0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, 

onderwijsjuristen@vosabb.nl. 

‘We# op t(d en 
laat je d1kundig 
adv8eren!’

Ronald Bloemers: ‘Het is belangrijk te weten hoe er wordt geteld’


