
1999 vermelde leerlingafhankelijke bedragen met ƒ60,00

te worden verlaagd. Op de bijlage wordt aangegeven

welke bedragen gewijzigd moeten worden.

Tenslotte worden op de bijlage nog enkele aan te brengen

wijzigingen aangegeven die niet van invloed zijn op de

vermelde totaalbedragen. Het gaat hierbij om zetfouten.

drs.K.Y.I.J.Adelmund

Rectificatiebijlage behorende bij de
ministeriële regelingen PO/A-99/37109
en PO/A-99/37112

U dient de volgende wijzigingen aan te brengen in:

Bekostigingsstelsel basisonderwijs
Programma’s van eisen voor het jaar
2000

Blz.22 . In de kolom ’bedrag * A’ op de regel ’vervangen

sanitair kranen’ dient het bedrag0,3888 gewijzigd te

worden in 0,395.

Bekostigingsstelsel (voortgezet) spe-
ciaal onderwijs Programma’s van eisen
voor het jaar 2000

Blz. 17. In de eerste tabel dient in de kolom ’VSO-school-

type’ op de regel ’9 MLK’ het bedrag807,09 gewij- zigd te

worden in 747,09 en op de regel ’12 LOM’ het bedrag

716,68 in 656,68.

Blz. 30. Bij ’e. Overige uitgaven’ dient het bedrag1.341,80

gewijzigd te worden in1.365,95.

Blz. 32 In de tabel dient het bedrag per leerling voor VSO-

MLK 598,19 gewijzigd te worden in538,19 en voor VSO-

LOM 516,20 in 456,20.

Bij MG een *) opnemen en voor de tekst van *) zie de tekst

op blz. 33 onder de tabel met bedragen Vervanging en

aanpassing meubilair.

Blz. 34. Bij ’a. Administratie’ dienen de bedragen per leer-

ling voor SO-MLK en SO-LOM te worden doorgehaald.

OCenW-Regelingen

Subsidieregeling bedrijfsgezondheidszorg voor het
primair onderwijs en het speciaal voortgezet
onderwijs gedurende de periode januari 2000 tot
en met december 2000

Regeling vergoeding voor
bedrijfsgezondheidszorg voor
basisscholen, speciale scholen
voor basisonderwijs, scholen
voor speciaal onderwijs, scho-
len voor voortgezet speciaal
onderwijs, scholen voor spe-
ciaal voortgezet onderwijs,
instellingen voor speciaal en
voortgezet speciaal onderwijs
en scholen voor praktijk-
onderwijs waarvoor op grond
van de ministeriële regeling
VO/FB-1998/334201 Uitleg
1998, nr. 24, deel II van de Wet
op het voortgezet onderwijs
nog van toepassing is gedu-
rende de periode januari 2000
tot en met december 2000

Bestemd voor:
de besturen van:

c de gesubsidieerde scholen voor (speciaal) basisonder-

wijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal voortge-

zet onderwijs en scholen voor praktijkonderwijs

waarop het declaratiestelsel van toepassing is;

c de gemeenten die scholen van boven bedoelde soorten

in stand houden;

c de directeuren en overig personeel van bovenbedoelde

scholen.

Algemeen verbindend voorschrift

Datum: 7 december 1999

Kenmerk: PO/F-1999/48985

Datum inwerkingtreding: 1 januari 2000

Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t.

Juridische grondslag: artikel 4, eerste lid, van de Wet

overige OCenW-subsidies
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Inwerkingtreding

programma’s van eisen

voor het basisonderwijs

(bo), het (voortgezet)

speciaal onderwijs (v)so) en

het het speciaal voortgezet

onderwijs (svo) voor het

jaar 2000



Relatie tot eerdere mededelingen: vervangt publi-

catie OCenW-Regeling PO/F-98/48782 van 7 december

1998 (Gele katern1998, 30a)

Informatie verkrijgbaar bij:
CFI/ICO/PO,tel. 079-3232.333

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen

Gelet op artikel4, eerste lid, van de Wet overige OCenW-

subsidies;

Overwegende dat het wenselijk is aan scholen voor het

(speciaal)basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onder-

wijs, het speciaal voortgezet onderwijs en het praktijk-

onderwijs waarop het declaratiestelsel van toepassing is

een subsidie te verlenen voor de bedrijfsgezondheidszorg

naast het bedrag dat daarvoor wordt toegekend in het

kader van de materiële bekostiging.

Besluit:

 Artikel 1.

Doel van de regeling

Het doel van de regeling is het verlenen van een subsidie

voor de bedrijfsgezondheidszorg (bgz) voor het jaar2000.

 Artikel 2.

Subsidievaststelling voor bgz voor basisscholen

1. Dit artikel heeft betrekking op basisscholen, zoals

bedoeld in artikel1 van de Wet op het primair onder-

wijs.

2. Deze subsidie bestaat voor het jaar2000 uit een vast

bedrag per school van ƒ800,- en een bedrag van

ƒ 0,49 per formatierekeneenheid en wordt voor7/12

deel in maart 2000 en voor 5/12 deel in september

2000 betaalbaar gesteld.

3. Het aantal formatierekeneenheden bedoeld in het

tweede lid wordt vastgesteld aan de hand van de for-

matie voor de vervulling van de reguliere taken en de

formatie voor speciale doeleinden, zoals bedoeld in

artikel 3 en artikel 14 van het Formatiebesluit WPO.

De toeslag die wordt toegekend in verband met het

hogere verbruik door de schoolleiding en de

formatierekeneenheden die worden toegekend in

verband met de toepassing van de regeling bevorde-

ring arbeidsparticipatie ouderen blijven bij de vast-

stelling van het aantal formatierekeneenheden,

bedoeld in het tweede lid, buiten beschouwing.

4. Voor de vaststelling van het aantal formatie-

rekeneenheden in het derde lid wordt uitgegaan van

de formatie die, op basis van het door het bevoegd

bezag gevalideerde aantal leerlingen per1 oktober

1998, voor het schooljaar1999 – 2000 wordt toege-

kend. Het bedrag voor bgz wordt naar boven afge-

rond op hele centen.

 Artikel 3.

Subsidievaststelling voor bgz voor speciale scholen

voor basisonderwijs

1. Dit artikel heeft betrekking op speciale scholen voor

basisonderwijs, zoals bedoeld in artikel1 van de Wet

op het primair onderwijs.

2. Deze subsidie bestaat voor het jaar2000 uit een vast

bedrag per school van ƒ800,- en een bedrag van

ƒ 0,49 per formatierekeneenheid en wordt voor7/12

deel in maart 2000 en voor 5/12 deel in september

2000 betaalbaar gesteld.

3. Het aantal formatierekeneenheden bedoeld in het

tweede lid wordt vastgesteld aan de hand van het

door het bevoegd gezag gevalideerde aantal leerlin-

gen per 1 oktober 1998 vermenigvuldigd met22,6 fre.

De uitkomst hiervan wordt rekenkundig afgerond op

een geheel aantal fre en vermeerderd met de forma-

tie in fre’s voor bestrijding van onderwijs-

achterstanden, zoals bedoeld in artikel16d van het

formatiebesluit WPO die, op basis van het door het

bevoegd gezag gevalideerde aantal leerlingen op

1 oktober 1998, voor het schooljaar1999 – 2000 is

toegekend. De toeslag die wordt toegekend in ver-

band met het hogere verbruik door de schoolleiding

en de formatierekeneenheden die worden toegekend

in verband met de toepassing van de regeling bevor-

dering arbeidsparticipatie ouderen blijven bij de vast-

stelling van het aantal formatierekeneenheden,

bedoeld in het tweede lid, buiten beschouwing.

4. Het bedrag voor bgz wordt naar boven afgerond op

hele centen.

 Artikel 4.

Subsidievaststelling voor bgz voor scholen en afdelin-

gen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, scholen en

afdelingen voor speciaal voortgezet onderwijs, instel-

lingen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

en scholen voor praktijkonderwijs waarop het

declaratiestelsel van toepassing is

1. Dit artikel heeft betrekking op scholen en afdelingen

voor (voortgezet) speciaal onderwijs, voor speciaal

voortgezet onderwijs, instellingen voor speciaal en

voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor

praktijkonderwijs waarop het declaratiestelsel van

toepassing is.

2. Deze subsidie bestaat voor het jaar2000 voor scholen

en instellingen uit een vast bedrag per school van

ƒ 800,- en een bedrag van ƒ0,56 per formatie-

rekeneenheid en voor afdelingen uit een bedrag van

ƒ 0,56 per formatierekeneenheid en wordt voor7/12

deel in maart 2000 en voor 5/12 deel in september

2000 betaalbaar gesteld.
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3. Het aantal formatierekeneenheden bedoeld in het

tweede lid wordt bepaald aan de hand van:

a. voor scholen en afdelingen:

- de in formatierekeneenheden uitgedrukte

formatie voor de vervulling van reguliere

taken, bedoeld in artikel3 van het Formatie-

besluit WEC, respectievelijk artikel14 van

het Formatiebesluit WVO, voor zover het

betreft de formatie voor onderwijsgevend

personeel en schoolleiding. De extra

formatierekeneenheden die worden toege-

kend in verband met het hogere verbruik

door de schoolleiding, bedoeld in artikel16,

derde, vierde en vijfde lid, van het Formatie-

besluit WEC, respectievelijk artikel25, derde

en vierde lid, van het Formatiebesluit WVO

en de formatierekeneenheden die worden

toegekend in verband met de toepassing van

de regeling bevordering arbeidsparticipatie

ouderen, bedoeld in artikel20c van het

Formatiebesluit WEC, respectievelijk artikel

31 van het Formatiebesluit WVO, worden niet

meegerekend,

- de in formatierekeneenheden uitgedrukte

formatie speciale doeleinden, bedoeld in arti-

kel 21, van het Formatiebesluit WEC, respec-

tievelijk artikel32 van het Formatiebesluit

WVO en

- de in formatierekeneenheden uitgedrukte

formatie onderwijsondersteunend personeel

voor de vervulling van reguliere taken,

bedoeld in artikel3, van het Formatiebesluit

WEC, respectievelijk artikel14 van het

Formatiebesluit WVO. De formatie-

rekeneenheden die worden toegekend in

verband met de regeling bevordering arbeids-

participatie ouderen, artikel20c, van het

Formatiebesluit WEC, respectievelijk artikel

31 van het Formatiebesluit WVO, worden niet

meegerekend.

b. voor instellingen:

- de formatierekeneenheden berekend aan de

hand van artikel26a van het Formatiebesluit

WEC vermeerderd met de op grond van arti-

kel 117, vijfde lid, van de WEC toegekende

formatierekeneenheden.

4. Voor de vaststelling van het aantal formatie-

rekeneenheden in het derde lid wordt uitgegaan van

de formatie die, op basis van het door het bevoegd

gezag gevalideerde aantal leerlingen op de teldatum

1 oktober 1998, dan wel op teldatum16 januari 1999,

voor het schooljaar1999 – 2000 wordt toegekend. Het

bedrag voor bgz wordt naar boven afgerond op hele

centen.

 Artikel 5.

Subsidievoorwaarde

De subsidie wordt aan de school toegekend onder de

voorwaarde dat voor de in het geding zijnde periode een

aan de voorwaarden voldoend bgz-contract is afgesloten.

 Artikel 6.

Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-

Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal

mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 Artikel 7.

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van1 januari

2000.

 Artikel 8.

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ’ Subsidieregeling

bedrijfsgezondheidszorg voor het primair onderwijs en

het speciaal voortgezet onderwijs gedurende de periode

januari 2000 tot en met december2000’.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Toelichting

De vergoeding voor de bedrijfsgezondheidszorg bestaat

uit twee delen. Een bedrag toegekend in het kader van de

materiële bekostiging en een bedrag in het kader van

deze publicatie.

In de vastgestelde subsidiebedragen is rekening gehou-

den met indexering op basis van de prijsontwikkeling. De

salarismaatregelen tot en met1999 zijn in de subsidie-

bedragen verwerkt. Om uitvoeringstechnische redenen is

de geplande uitbetaling van deze subsidie een maand

later dan in 1999 (maart in plaats van februari).

Het in artikel3, derde lid, genoemde aantal van22,6 fre

betreft de som van de basisbekostiging en de zorg-

formatie.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund
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