Overzicht Wet- en regelgeving 2020

Sector PO
Sector VO
Sector MBO
Sector HO

Overzicht wet- en regelgeving sector PO

1 juli 2020

Wetten
 Experimentenwet onderwijs
 Leerplichtwet 1969
 Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO)
 Wet medezeggenschap op scholen (WMO)
 Wet op de expertisecentra (WEC)
 Wet op het onderwijstoezicht (WOT)
 Wet op het primair onderwijs (WPO)
 Wet overige OCW-subsidies (WOOS)
 Wet referentieniveau's Nederlandse taal en rekenvaardigheden
Besluiten
 Besluit actualisering uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO alsmede wijziging besluit
informatievoorziening WVO
 Besluit bekostiging WEC
 Besluit bekostiging WPO
 Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
 Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs
 Besluit informatievoorziening WPO/WEC
 Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WPO/WEC
 Besluit oude eigendoms- en huurscholen WPO
 Besluit Participatiefonds
 Besluit trekkende bevolking WPO
 Besluit vaste beloning Landelijke geschillencommissie samenwerkingsverbanden WSNS
 Besluit vaststelling beleidskader subsidie op extern advies verduurzaming scholen
 Besluit vernieuwde kerndoelen WPO
 Besluit Vervangingsfonds
 Besluit vrijstelling leerplicht trekkende bevolking
 Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel
 Besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs
 Onderwijskundig besluit WEC
 Rechtspositiebesluit WPO/WEC
Regelingen
Opmerking:
In alle gevallen zijn de aanwijzingen in de individuele subsidiebeschikkingen leidend ten aanzien van de wijze van
verantwoorden.

















A. Regelingen o.g.v de WOOS (niet-geoormerkt) of artikel 9.1, lid 3 onder c van de Kaderregeling subsidies OCW,
SZW en VWS of artikel 13, lid 2 sub c van de ROS en overige regelingen
Aanpassingsregeling vierde tranche Algemene wet bestuursrecht(Awb) OCW
Aanvullende regeling invoering LGF
Beleidsregel experimenten Passend onderwijs
Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs
Beleidsregel financiele sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen
Beleidsregel uitleg specifieke aard van het beroep en andere gewichtige omstandigheden bedoeld in de Leerplichtwet
Besluit vaststelling beleidskader subsidie betatechnieknetwerken 2017-2020
Eerste Regeling bekostiging personeel po 2020-2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het
po en vo 2020-2021
Instelling van de Adviescommisie fusietoets in het onderwijs, regels en beleidsregels voor de uitvoering van de fusietoets
in het onderwijs
Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
Regeling aanpassing bedragen personele bekostiging primair onderwijs 2013-2014 en aanpassing bedragen
leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs 2013-2014
Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2018
Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs door gebiedswijzigingen in 2019
Regeling aanvullend getuigschrift zintuiglijke en lichamelijke oefening primair onderwijs
Regeling achterwege laten vermindering van de bekostiging bij niet-herbenoeming ontslaguitkeringsgerechtigde exwerknemers primair onderwijs
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 Regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2011-2012 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget
voortgezet onderwijs 2011-2012
 Regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2012-2013 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget
voortgezet onderwijs 2012-2013
 Regeling bekostiging personeel PO 2013-2014 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2013-2014
 Regeling bekostiging personeel PO 2014-2015 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en
VO 2014-2015
 Regeling bekostiging personeel PO 2015-2016 en aanpassing bedragen voor ondersteuning voor leerlingen in het PO en
VO 2015-2016
 Regeling bekostiging personeel PO 2016-2017 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en
VO 2016-2017
 Regeling bekostiging personeel PO 2017-2018 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en
VO 2017-2018
 Regeling bekostiging personeel PO 2018-2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en
VO 2018-2019
 Regeling bekostiging regionale procesbegeleider leerlingdaling po en vo
 Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016
 Regeling betreffende aftrekposten WBO, ISOVSO en WVO
 Regeling bevoegdheid basisonderwijs voor buitenlandse diploma’s
 Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren
 Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging jonge leerkrachten
 Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging po en vo 2019
 Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie
samenvoeging in WPO en WEC
 Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
 Regeling gebruik gegevens BRON
 Regeling informatievoorziening WPO/WEC
 Regeling jaarverslaggeving onderwijs
 Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
 Regeling Onderwijsdeelname leerlingen/studenten met Belgische nationaliteit
 Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
 Regeling prestatiebox primair onderwijs 2015-2021
 Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo
 Regeling register onderwijsdeelnemers
 Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo
 Regeling subsidie zij-instroom
 Regeling tegemoetkoming herintreders primair onderwijs
 Regeling vaststelling personele bekostiging primair onderwijs 2014-2015
 Regeling vaststelling programma's van eisen PO en (V)SO en bekostiging materiele instandhouding
samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2017
 Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiele instandhouding
samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2018
 Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiele instandhouding
samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2019
 Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiele instandhouding
samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2020
 Regeling vaststelling meldingsformulier geïndiceerde leerlingen
 Subsidieregeling andere eindtoetsen po
 Subsidieregeling BIOS PO en VO
 Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs
 Subsidieregeling curriculumontwikkeling leraren en schoolleiders po en vo
 Subsidieregeling doorstroomprogramma's po-vo (artikel 12 lid 2)
 Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs (artikel 14 lid 1)
 Subsidieregeling internationalisering po en vo
 Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds (artikel 3.12 lid 1)
 Subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar
 Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs (artikel 17 lid 4)
 Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs
 Subsidieregeling toekomstvast internet po en vo (artikel 12 lid 1 onder a)
 Subsidieregeling Tel mee met Taal
 Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2019-2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het
PO en VO 2019-2020
B. Regelingen zonder verrekenclausule o.g.v. artikel 9.1, lid 3 onder a van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW
en VWS of artikel 13, lid 2 sub a van de ROS te verantwoorden in model G, rubriek G1
 Besluit vaststelling beleidsregels subsidie regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs
(art 2 lid 2, altijd G1)
 Besluit vaststelling beleidsregels vrijroosteren leraren fase II 2019-2021
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Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo
Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019
Subsidieregeling doorstroomprogramma's po-vo (artikel 12 lid 3)
Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs (artikel 14 lid 2)
Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 (artikel 13 lid 3)
Subsidieregeling internationalisering funderend onderwijs
Subsidieregeling lerarenbeurs (artikel 25)
Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds artikel 3.12 lid 2 en 3)
Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort
Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021
Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs (artikel 11 lid 4 en artikel 17 lid 4)
Subsidieregeling toekomstvast internet po en vo (artikel 12 lid 1 onder b)
Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs
Subsidieregeling izij-instroom PO G5

C. Regelingen o.g.v. de WOOS (met bestedingsverplichting) en/of artikel 13, lid 2 sub b van de ROS (met
verrekenclausule) of artikel 9.1, lid 3 onder b van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS te
verantwoorden in model G, rubriek G2
 Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 (artikel 14 lid 3)
 Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs (artikel 18 lid 4)

Overzicht wet- en regelgeving sector VO

1 juli 2020

Wetten
 Experimentenwet onderwijs
 Kaderwet EZ-subsidies
 Leerplichtwet 1969
 Wet Beroepen in het Onderwijs (BIO)
 Wet op de medezeggenschap op scholen
 Wet op het onderwijstoezicht (WOT)
 Wet op het voortgezet onderwijs (WVO)
 Wet overige OCenW-subsidies (WOOS)
 Wet referentieniveau's Nederlandse taal en rekenvaardigheden
Besluiten
 Bekostigingsbesluit WVO
besluit
 Besluit actualisering uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO alsmede wijziging
informatievoorziening WVO
 Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
 Besluit experiment doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022
 Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WVO
 Besluit Informatievoorziening WVO
 Besluit overgangsmaatregelen mavo/vbo
 Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
 Besluit samenwerking VO-BVE
 Besluit vaststelling beleidskader subsidie op extern advies verduurzaming scholen
 Besluit vbo-groen in een AOC 2016
 Besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs
 Formatiebesluit WVO
 Inrichtingsbesluit WVO
 Openstellingsbesluit groen onderwijs 2011
Regelingen
Opmerking:
In alle gevallen zijn de aanwijzingen in de individuele subsidiebeschikkingen leidend ten aanzien van de wijze van
verantwoorden.












A. Regelingen o.g.v de WOOS (niet-geoormerkt) of artikel 9.1, lid 3 onder c van de Kaderregeling subsidies OCW,
SZW en VWS of artikel 13, lid 2 sub c van de ROS en overige regelingen
Aanpassingsregeling vierde tranche Algemene wet bestuursrecht(Awb) OCW
Aanpassingsregeling vierde tranche Awb II
Beleidskader subsidies doorstroomprogramma's vmbo-mbo en vmbo-havo
Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs
Beleidsregel financiele sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen
Beleidsregel Internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs (IGVO) 2010
Beleidsregel uitzonderingsscholen VO 2013
Beleidsregel verstrekking LOOT-licenties VO
Besluit vaststelling beleidskader subsidie betatechnieknetwerken 2017-2020
Eerste Regeling bekostiging personeel po 2020-2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het
po en vo 2020-2021
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 Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
 Regeling aanpassing bedragen personele bekostiging primair onderwijs 2013-2014 en aanpassing bedragen
leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs 2013-2014
 Regeling aanvullende bekostiging nevenvestiging, nieuwe scholen en samenvoeging vo
 Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo
 Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs
 Regeling bekostiging leerlingen die tijdelijk buiten de school worden geplaatst
 Regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2011-2012 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget
voortgezet onderwijs 2011-2012
 Regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2012-2013 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget
voortgezet onderwijs 2012-2013
 Regeling bekostiging personeel PO 2013-2014 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2013-2014
 Regeling bekostiging personeel PO 2014-2015 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en
VO 2014-2015
 Regeling bekostiging personeel PO 2015-2016 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en
VO 2015-2016
 Regeling bekostiging personeel PO 2016-2017 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en
VO 2016-2017
 Regeling bekostiging personeel PO 2017-2018 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en
VO 2017-2018
 Regeling bekostiging personeel PO 2018-2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en
VO 2018-2019
 Regeling bekostiging regionale procesbegeleider leerlingdaling po en vo
 Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016
 Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren
 Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging po en vo 2019
 Regeling codetabellen school- en studiejaar 2019-2020
 Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
 Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs
 Regeling gebruik gegevens BRON
 Regeling informatievoorziening WVO
 Regeling jaarverslaggeving onderwijs
 Regeling leerplusarrangement vo
 Regeling lente- en zomerscholen vo (in geval artikel 7 lid 4 van toepassing is)
 Regeling nadere voorschriften met betrekking tot de verrekening van uitkeringskosten
 Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
 Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
 Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging VO 2018
 Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs
 Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo
 Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017
 Regeling register onderwijsdeelnemers
 Regeling reserves voortgezet onderwijs 2007
 Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo
 Regeling schadevergoeding, vergoeding advocaat- en proceskosten aanbestedingsprocedures schoolboeken
 Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo
 Regeling subsidie zij-instroom
 Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo
 Regeling vaststelling programma's van eisen PO en (V)SO en bekostiging materiele instandhouding
samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2017
 Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiele instandhouding
samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2018
 Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiele instandhouding
samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2020
 Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012
 Regeling versterking van functiemix leraren voortgezet onderwijs in de Randstadregio’s
 Regeling verwantschapstabel educatieve minor
 Regeling voorzieningenplanning vo 2018
 Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs
 Subsidieregeling curriculumontwikkeling leraren en schoolleiders po en vo
 Subsidieregeling doorstroomprogramma's po-vo (artikel 12 lid 2)
 Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs (artikel 14 lid 1)
 Subsidieregeling internationalisering po en vo
 Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds (artikel 3.12 lid 1)
 Subsidieregeling praktijkleren
 Subsidieregeling Tel mee met Taal (afhankelijk van omvang, artikel 15 lid 4)
 Subsidieregeling toekomstvast internet po en vo (artikel 12 lid 1 onder a)
 Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2019-2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het
PO en VO 2019-2020
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 Uitvoeringsregeling experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022
















B. Regelingen zonder verrekenclausule o.g.v. artikel 9.1, lid 3 onder a van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW
en VWS of artikel 13, lid 2 sub a van de ROS te verantwoorden in model G, rubriek G1
Besluit vaststelling beleidsregels subsidie regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs
(art 2 lid 2, altijd G1)
Regeling lente- en zomerscholen vo (in geval artikel 7 lid 5 van toepassing is)
Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo
Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019
Subsidieregeling doorstroomprogramma's po-vo (artikel 12 lid 3)
Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs (artikel 14 lid 2)
Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020 (artikel 2.7 lid 2)
Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 (artikel 13 lid 3)
Subsidieregeling internationalisering funderend onderwijs
Subsidieregeling lerarenbeurs (artikel 25)
Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds artikel 3.12 lid 2 en 3)
Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort
Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021
Subsidieregeling Tel mee met Taal (afhankelijk van omvang, artikel 15 lid 4)
Subsidieregeling toekomstvast internet po en vo (artikel 12 lid 1 onder b)






C. Regelingen o.g.v. de WOOS (met bestedingsverplichting) en/of artikel 13, lid 2 sub b van de ROS (met
verrekenclausule) of artikel 9.1, lid 3 onder b van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS te
verantwoorden in model G, rubriek G2
Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020 (artikel 3.10)
Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 (artikel 14 lid 3)
Subsidieregeling sterk techniek onderwijs 2020-2023 (artikel 1.12 lid 1)
Subsidieregeling Tel mee met Taal (afhankelijk van omvang, artikel 15 lid 4)



Overzicht wet- en regelgeving sector MBO

1 juli 2020

Wetten
 Kaderwet EZ-subsidies
 Les- en cursusgeldwet (LCW)
 Wet Beroepen in het Onderwijs (BIO)
 Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)
 Wet op het onderwijstoezicht (WOT)
 Wet overige OCenW-subsidies (WOOS)
 Wet referentieniveau's Nederlandse taal en rekenvaardigheden
 Wet studiefinanciering 2000
Besluiten
 Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
 Besluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl
 Besluit experiment doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022
 Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
 Besluit samenwerking VO-BVE
 Besluit vaststelling beleidskader subsidie op extern advies verduurzaming scholen
 Besluit vbo-groen in een AOC 2016
 Openstellingsbesluit groen onderwijs 2011
 Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 (ULCW 2000)
 Uitvoeringsbesluit WEB (UWEB)
Regelingen
Opmerking
In alle gevallen zijn de aanwijzingen in de individuele subsidiebeschikkingen leidend ten aanzien van de wijze van
verantwoorden.










A. Regelingen o.g.v de WOOS (niet-geoormerkt) of artikel 9.1, lid 3 onder c van de Kaderregeling subsidies OCW,
SZW en VWS of artikel 13, lid 2 sub c van de ROS en overige regelingen
Aanpassingsregeling vierde tranche Algemene wet bestuursrecht(Awb) OCW
Beleidskader subsidies doorstroomprogramma's vmbo-mbo en vmbo-havo
Beleidsregel “Buiteninvorderingstelling lesgeld asielzoekers en bepaalde categorieën vreemdelingen” ex artikel 9b LCW
Beleidsregel experimenten passend onderwijs
Beleidsregel financiele sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen
Beleidsregel toezichtskader MBO 2012 Addendum 2015
Beleidsregel uitleg specifieke aard van het beroep en andere gewichtige omstandigheden bedoeld in de Leerplichtwet
1969
Besluit vaststelling beleidskader subsidie betatechnieknetwerken 2017-2020
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 Instelling van de Adviescommisie fusietoets in het onderwijs, regels en beleidsregels voor de uitvoering van de fusietoets
in het onderwijs
 Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
 Regeling aanwijzing code “Goed bestuur in de bve sector”
 Regeling bekostiging leerlingen die tijdelijk buiten de school worden geplaatst
 Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016
 Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren
 Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging jonge leerkrachten
 Regeling codetabellen school- en studiejaar 2019-2020
 Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
 Regeling gebruik gegevens BRON
 Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer bve 2009
 Regeling jaarverslaggeving onderwijs
 Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022
 Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
 Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
 Regeling openstellingen en prioriteiten groen onderwijs 2012
 Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017
 Regeling register onderwijsdeelnemers
 Regeling subsidie zij-instroom
 Regeling vaststelling keuzedelen
 Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016
 Regeling tarieven lesgeld en cursusgeld 2019-2020
 Regeling tarieven lesgeld en cursusgeld 2020-2021
 Regeling vaststelling model cross-over kwalificatie en toetsingskader cross-over kwalificatie mbo 2016
 Subsidieregeling BIOS PO en VO
 Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs (artikel 14 lid 1)
 Subsidieregeling internationalisering po en vo
 Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds (artikel 3.12 lid 1)
 Subsidieregeling praktijkleren
 Subsidieregeling Tel mee met Taal (afhankelijk van omvang, artikel 15 lid 4)
 Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen (artikel 7 lid 3 onder a)
 Uitvoeringsregeling experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022
 Uitvoeringsregeling WEB 2007
























B. Regelingen zonder verrekenclausule o.g.v. artikel 9.1, lid 3 onder a van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW
en VWS of artikel 13, lid 2 sub a van de ROS te verantwoorden in model G, rubriek G1
Besluit vaststelling beleidsregels subsidie regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs
(art 2 lid 2, altijd G1)
Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019
Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de randstadregio’s
Subsidieregeling doorstroom mbo-ho (artikel 13 lid 1)
Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg (artikel 14 lid 1)
Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs (artikel 14 lid 2)
Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 (artikel 13 lid 3)
Subsidieregeling instructiebeurs mbo (artikel 19)
Subsidieregeling lerarenbeurs (artikel 25)
Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds artikel 3.12 lid 2 en 3)
Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort
Subsidieregeling Tel mee met Taal (afhankelijk van omvang, artikel 15 lid 4)
Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen (artikel 7 lid 3 onder b en artikel 7a lid 3 )
C. Regelingen o.g.v. de WOOS (met bestedingsverplichting) en/of artikel 13, lid 2 sub b van de ROS (met
verrekenclausule) of artikel 9.1, lid 3 onder b van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS te
verantwoorden in model G, rubriek G2
Regeling regionaal investeringsfonds mbo
Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022
Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024
Subsidieregeling doorstroom mbo-ho (artikel 13 lid 2)
Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg (artikel 14 lid 3)
Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 (artikel 14 lid 3)
Subsidieregeling Tel mee met Taal (afhankelijk van omvang, artikel 15 lid 4)
Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen (artikel 7 lid 3 onder c)

Overzicht wet- en regelgeving sector HO

1 juli 2020

Wetten
 Kaderwet EZ-subsidies
 Wet Beroepen in het Onderwijs (BIO)
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 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)
 Wet op het onderwijstoezicht (WOT)
 Wet overige OCenW-subsidies (WOOS)
 Wet Studiefinanciering 2000
Besluiten
 Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs
 Besluit experiment vraagfinanciering hoger onderwijs
 Openstellingsbesluit groen onderwijs 2011
 Uitvoeringsbesluit WHW 2008
Regelingen
Opmerking:
In alle gevallen zijn de aanwijzingen in de individuele subsidiebeschikkingen leidend ten aanzien van de wijze van
verantwoorden.


























A. Regelingen o.g.v de WOOS (niet-geoormerkt) of artikel 9.1, lid 3 onder c van de Kaderregeling subsidies OCW,
SZW en VWS of artikel 13, lid 2 sub c van de ROS en overige regelingen
Aanpassingsregeling vierde tranche Algemene wet bestuursrecht(Awb) OCW
Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs
Beleidsregel financiele sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen
Instelling van de Adviescommisie fusietoets in het onderwijs, regels en beleidsregels voor de uitvoering van de fusietoets
in het onderwijs
Besluit vaststelling beleidskader subsidie betatechnieknetwerken 2017-2020
Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs
Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016
Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren
Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
Regeling financiën hoger onderwijs
Regeling jaarverslaggeving onderwijs
Regeling normering studievoortgang vanwege verblijfsvergunning in verband met studie
Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
Regeling open en online hoger onderwijs 2018-2022 (afhankelijk van omvang subsidie)
Regeling openstellingen en prioriteiten groen onderwijs 2012
Regeling register onderwijsdeelnemers
Regeling subsidie zij-instroom
Subsidieregeling BIOS PO en VO
Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (NB verantwoording afhankelijk van hoogte van de subsidie)
Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen extra tranche 2017 (artikel 8 lid 1)
Subsidieregeling praktijkleren
Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs

B. Regelingen zonder verrekenclausule o.g.v. artikel 9.1, lid 3 onder a van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW
en VWS of artikel 13, lid 2 sub a van de ROS te verantwoorden in model G, rubriek G1
 Besluit vaststelling beleidsregels subsidie regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs
(art 2 lid 2, altijd G1)
 Regeling open en online hoger onderwijs 2018-2022 (afhankelijk van omvang subsidie)
 Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019
 Subsidieregeling doorstroom mbo-ho (artikel 13 lid 1)
 Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (NB verantwoording afhankelijk van hoogte van de subsidie)
 Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen extra tranche 2017 (artikel 8 lid 2)
 Subsidieregeling lerarenbeurs (artikel 25)
 Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort
 Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021
C. Regelingen o.g.v. de WOOS (met bestedingsverplichting) en/of artikel 13, lid 2 sub b van de ROS (met
verrekenclausule) of artikel 9.1, lid 3 onder b van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS te
verantwoorden in model G, rubriek G2
 Subsidieregeling doorstroom mbo-ho (artikel 13 lid 2)
 Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (NB verantwoording afhankelijk van hoogte van de subsidie)
 Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen extra tranche 2017 (artikel 8 lid 3)
Diversen:
 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de transnationale
Universiteit Limburg
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