Nieuwsbrief RIO en ROD po – special over
bekostiging
Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over de implementatie van RIO en de
vernieuwing van ROD (voorheen BRON).
Wat verandert er met de vereenvoudiging bekostiging po?
Vanaf 2023 vereenvoudigt de bekostiging in het primair onderwijs. Het doel van deze nieuwe
bekostiging is om:

•
•
•

de bekostiging minder complex te maken;
de onbedoeld sturende werking te verminderen;
de te ontvangen bekostiging beter voorspelbaar te maken.

De grootste veranderingen op een rij
De basisbekostiging gaat voor alle basisscholen bestaan uit 1 bedrag per school en 1 bedrag
per leerling.
1 bedrag per leerling
Voor de speciale scholen voor basisonderwijs (sbo-scholen) en scholen voor speciaal
onderwijs (so-scholen) geldt hetzelfde bedrag per leerling als voor basisscholen. Voor
scholen voor voorgezet speciaal onderwijs (vso-scholen) wordt voor het bedrag per vsoleerling zoveel mogelijk aangesloten bij het bedrag per vo-leerling.
1 bedrag per school
Voor het bedrag per school wordt onderscheid gemaakt tussen sbo-, so- en vso-scholen. De
bekostiging voor personeelskosten, materiële instandhouding en het personeels- en
arbeidsmarktbudget worden samengevoegd. De parameters ‘gewogen gemiddelde leeftijd
(ggl)’ en ‘formatieve onderbouwing’ verdwijnen uit de basisbekostiging. Dat geldt ook voor
het verschil tussen onderbouw en bovenbouw.
Bekostiging per kalenderjaar en verschuiven teldatum
Op dit moment wordt de personele bekostiging per schooljaar en de materiële bekostiging
per kalenderjaar toegekend. Vanaf de vereenvoudiging wordt alle bekostiging per
kalenderjaar toegekend. De teldatum voor het leerlingenaantal verschuift van 1 oktober naar
1 februari. Voor een correcte bekostiging voor kalenderjaar 2023 is het van belang dat de
leerlinggegevens van de teldatum 1 februari 2022 uiterlijk 31 maart 2022 correct in ROD zijn
opgenomen.
Afschaffing groei sbo en (v)so
De groeiregeling voor het sbo en (v)so vervalt. Dit is de verplichting voor een
samenwerkingsverband (swv) om middelen te geven aan sbo- en (v)so-scholen voor de
toename in het aantal leerlingen op 1 februari ten opzichte van 1 oktober. Door de
verschuiving van de teldatum naar 1 februari is deze regeling voor het sbo en (v)so niet

langer nodig. De groeiregeling voor het basisonderwijs blijft bestaan, maar wordt aangepast
vanwege de verschuiving naar teldatum 1 februari.
Ondersteuningsbekostiging
Er komen twee aanvullende vereenvoudigingsmaatregelen voor de
ondersteuningsbekostiging:

•

•

De ondersteuningsbekostiging voor scholen voor sbo door DUO (vanuit het budget
van het swv) wordt toegekend op basis van het feitelijke aantal ingeschreven
leerlingen. Dit in plaats van de toekenning op basis van 2% van alle
basisschoolleerlingen in het svw.
De systematiek van meebetalen aan overschrijdingen van de
ondersteuningsbekostiging van het swv wordt consistenter. Scholen betalen voortaan
alleen mee als zij zelf met doorverwijzingen de overschrijding konden beïnvloeden.

Groeibekostiging en de sluiting van ROD
Als het aantal leerlingen van een school groeit ten opzichte van het aantal leerlingen dat is
meegerekend bij de vaststelling van de personele bekostiging, is er recht op
groeibekostiging. Deze bekostiging wordt toegekend aan het bestuur en niet aan een school.
Het bestuur ontvangt bekostiging voor groei als er groei is op de eerste van de maand in de
periode augustus t/m juni van een schooljaar. De bekostiging wordt automatisch toegekend
op basis van de inschrijvingen in ROD.
Groei teldatum 1 december 2021
Om in aanmerking te komen voor groeibekostiging, moeten inschrijvingen normaal
gesproken binnen 4 weken na de peildatum in ROD zijn opgenomen. Door de sluiting van
ROD in december is dit niet mogelijk en daarom heeft DUO het proces gewijzigd. Er geldt een
andere termijn dan gebruikelijk voor het opnemen van deze gegevens in ROD. Uiterlijk op 31
maart 2022 moet voor de teldatum 1 december 2021 het aantal leerlingen in ROD zijn
opgenomen. Wanneer u hieraan voldoet en er is recht op groeibekostiging, dan kent DUO
deze bekostiging in mei 2022 toe. Dit is later dan de gebruikelijke toekenning in januari.
Groei teldatum 1 januari tot en met maart 2022
Ook voor het aantal leerlingen op 1 januari 2022, 1 februari 2022 en 1 maart 2022 geldt een
andere termijn voor het opnemen van deze gegevens in ROD. Uiterlijk op 31 maart 2022
moet u het aantal leerlingen voor deze teldatums in ROD opnemen. Ook voor deze teldatums
wordt de groeibekostiging in mei 2022 toegekend.
Eerste terugkoppeling voorlopige bekostigingsstatussen in maart
In januari en februari 2022 worden alle scholen aangesloten op het nieuwe ROD. In maart
2022 worden voor de eerste keer de bekostigingsstatussen van de inschrijvingen in ROD
vastgesteld en teruggekoppeld aan de scholen. U ontvangt de bekostigingsberichten dus niet
direct wanneer uw school is aangesloten op het nieuwe ROD, maar pas begin maart nadat
alle scholen zijn aangesloten.
DUO noemt deze terugkoppeling de IVBG (initiële voorlopige bekostigingsgrondslagen). Het
gaat hierbij om de teldatum 1 februari 2022 die gebruikt wordt voor de bekostiging in 2023
en de groeiteldatums van 1 december 2021 tot en met 1 maart 2022 die worden gebruikt
voor groeibekostiging van het schooljaar 2021-2022.
Straks directe terugkoppelingen bekostiging
Het programma ‘Doorontwikkelen BRON’ vernieuwt de gegevensuitwisseling tussen scholen

en DUO. Voor de bekostiging betekent dit straks (na de eerste terugkoppeling in maart) dat
DUO via het LAS direct terugkoppelt aan scholen of een inschrijving wel of niet wordt
bekostigd.
Vaststelling definitieve bekostigingsstatussen
U hebt tot en met 31 maart 2022 de tijd om de inschrijvingsgegevens in te voeren, te
controleren en waar nodig te corrigeren. Deze aangepaste aanlevertermijn geldt alleen voor
het overgangsjaar 2022. Uiterlijk op 31 maart 2022 moeten de inschrijvingsgegevens correct
in ROD zijn opgenomen. Na 31 maart 2022 stelt DUO de bekostigingsstatussen voor de
teldatums definitief vast.
Meer informatie
Voor meer informatie over de vereenvoudiging van de bekostiging in het po verwijzen wij u
naar de website van de Rijksoverheid. U vindt hier ook de ‘Brochure vereenvoudiging
bekostiging primair onderwijs po’.
Heeft u vragen over bekostiging? Neem dan contact op met het Informatiecentrum onderwijs
(ico):
ico@duo.nl
070-7575111 van 09.00 tot 13.00 uur, op werkdagen

Aanmelden nieuwsbrief
Hebt u een collega die deze nieuwsbrief graag wil ontvangen, dan kan uw collega zich voor
de verzendlijst aanmelden via deze link.
Eerdere edities van de nieuwsbrief RIO en BRON po kunt u vinden op www.doorontwikkelenbron.nl

Colofon
De nieuwsbrief wordt verstuurd
namens het implementatieteam.
Het implementatieteam bestaat uit
medewerkers van de PO-raad,
Kennisnet, DUO en OCW en
ondersteunt scholen tijdens de
voorbereiding en implementatie van
RIO en het vernieuwde BRON.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op
www.doorontwikkelen-bron.nl.
Vragen over het modelleren
van uw organisatie kunt u
mailen
naar support@kennisnet.nl
Mail voor vragen over RIO naar
rio@duo.nl
Mail voor vragen over
eHerkenning en
Informatieproducten naar
helpdeskpo@rod.duo.nl
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