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Regeling nieuwkomers en ondersteuningsbekostiging SWV ZOUT 
 
Op verzoek van besturen die veel nieuwkomers opvangen heeft het samenwerkingsverband de Regeling 
nieuwkomers en ondersteuningsbekostiging SWV ZOUT vastgesteld voor de bekostiging van de middelen basis- en 
extra ondersteuning voor de tussentijdse instroom van nieuwkomers. De gedachte hierachter is dat deze leerlingen 
geregeld zo kort (korter dan een jaar) op de school verblijven dat de benodigde bekostiging tekortschiet.  
 
De regeling beschrijft de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze bekostiging. 
 
 

Regeling nieuwkomers en ondersteuningsbekostiging SWV ZOUT 
 
Een schoolbestuur komt op basis van de teldatum 1 februari in het daaropvolgende kalenderjaar in aanmerking voor 
ondersteuningsbekostiging van € 215,- per leerling/nieuwkomer.  
Voor nieuwkomers die na 1 februari instromen komt het betreffende schoolbestuur niet eerder dan in t+2 in 
aanmerking voor ondersteuningsbekostiging. Deze regeling voorziet erin schoolbesturen versneld in aanmerking te 
laten komen voor ondersteuningsbekostiging van het samenwerkingsverband voor nieuwkomers. 
 
SWV ZOUT sluit voor deze regeling aan op de landelijke regeling Rijksvergoeding “1e opvang asielzoekers en overige 
vreemdelingen”. Schoolbesturen komen voor deze Rijksvergoeding in aanmerking per vier leerlingen en kunnen 
daarvoor vier maal per kalenderjaar een aanvraag doen. De toekenning wordt gedurende het kalenderjaar 
tussentijds beschikt zodra het bestuur voor tenminste vier leerlingen een bekostigingsaanvraag indient; 
uitgangspunt is dat de meeste nieuwkomers korter dan een jaar in Nederland zullen verblijven.  
 
Aantonen vier leerlingen met beschikking OCW landelijke regeling 
Een bestuur met een of meerdere scholen in SWV ZOUT kan in het kader van de Regeling nieuwkomers en 
ondersteuningsbekostiging SWV ZOUT met ingang van 2023 in aanmerking komen voor de 
ondersteuningsbekostiginging van € 215,- per leerling, indien dat bestuur aantoont tenminste vier nieuwkomers op 
te vangen op een school in de regio ZOUT. Het bestuur dient dit aan te tonen door het overleggen van de 
beschikking van OCW ex artikel 34 en 35 Wet Primair Onderwijs.  
Zo komt een bestuur dat voor vier leerlingen bijvoorbeeld per 1 april de Rijksvergoeding Nieuwkomers ontvangt in 
aanmerking voor 9/12 van de ondersteuningsbekostiging voor het resterende deel van het kalenderjaar.  
 
Bekostiging in jaar 2 en jaar 3 
In het geval een of meerdere van de nieuwkomers ook in het daarop volgende kalenderjaar nog onderwijs volgen op 
een van de scholen van het bestuur, kan het bestuur ook in jaar 2 in aanmerking komen voor de 
ondersteuningsbekostiging voor deze leerling(en) onder het overleggen van de leerlinglijst van 1 februari. In dat 
geval wordt voor die leerling(en) separaat het ondersteuningsbedrag voor het gehele kalenderjaar betaalbaar 
gesteld. 
 
Tenslotte zal de nieuwkomer – wanneer deze in Nederland blijft - in jaar 3 op basis van de teldatum 1 februari t-1 op 
reguliere wijze voor de ondersteuningsbekostiging van SWV ZOUT in aanmerking komen. 
 
De verlengingingsaanvraag voor bekostiging in het tweede jaar (na teldatum 1 februari) dient uiterlijk 1 maart van 
het jaar door het betreffende bestuur te zijn ingediend om voor bekostiging van de ondersteuningsmiddelen voor 
die nieuwkomers die in jaar 2 nog onderwijs volgen in aanmerking te komen. 
 
Looptijd en evaluatie 
Deze regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2025. In de begroting 2023 en in het meerjarenperspectief 
is daar rekening mee gehouden en is voor maximaal 100 nieuwkomers een budget opgenomen.  
Op basis van een evaluatie in het voorjaar van 2025 wordt besloten de regeling vanaf 2026 al dan niet voort te 
zetten. 
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