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Onderwijsconcepten

Samenleving in de school

Morgen in de school

Sturen 
Visie 
Verbinden 
Draagvlak

Persoonlijk leiderschap

Hoe onderwijs 
vorm geven voor  
deze leerling,  
onderwijs op maat, 
schoolhistorie

Cultuur, 
vluchtelingen,  
pikken onze banen in, 
problematiek,  
mening alle ouders

Praktisch, 
wat kan je al 
toepassen



Nieuwkomer 

Met de nieuwkomer bedoel ik: 

Een leerling die nog niet heel lang in 
Nederland is.  



Deze nieuwkomers, of ze nu uit Polen of Syrië 
komen, hebben hun vriendjes- cultuur- familie - 
taal en cultuur verlaten.  

Ze zijn in een nieuw land, vol met onzekerheden 
over de toekomst.  

Op school een veilige plek bieden is cruciaal. 
Denk aan structuur, competentie ervaren, 
nieuwe dingen leren en aandacht (denk ook aan 
taal en cultuur). 

rouw 
rauw



6Marieke (directeur + adviseur)



Wat wil jij graag halen?



Persoonlijk leiderschap

Regionale visie (meerjarig) op nieuwkomers onderwijs

Draagvlak gemeenten, besturen (po/vo) en swv

Kwalitatief goed onderwijs voor nieuwkomers

In uitwerking: rollen en verantwoordelijkheid, belangrijk 
in onderwijs (bijv. eerste fase gericht aanbod), leeftijd 
voor deze visie, hoe omgaan met lln. met beperking, 
wat is belangrijk m.b.t. personeel, wie doet wat m.b.t. 
financiën.

Uitwerking met voldoende financiën en continuïteit en 
onderwijs op maat vanaf dag 1

In je team specifiek: 

- draagvlak nieuwkomers 
- draagvlak fluctuatie 
- wat is veilig 
- goede intake 
- hoe leer je taal aan 
- aandacht moedertaal 
- communicatie ouders 
- ontwikkeling materiaal



Onderwijsconcepten

Morad, 12 jaar, veel verdriet moeder niet in NL. 
In land van herkomst niet naar school geweest. 
Veel energie, lezen lukt niet, weinig steun thuis. 
Puzzel, waar heen? IQ 102 dus zou meer kunnen. 
Aanspreken op competentie.

Haruka, 11 jaar, zeer gemotiveerd. In land van 
herkomst naar school geweest. Thuis situatie 
onstabiel, moeder kan niet aarden en vader is 
nog vanwege werk in thuisland. Gezin besluit 
na 20 weken weer terug te gaan naar land van 
herkomst.

Abubokar, 12 jaar, eerst clown van de klas, in 
eigen land niet naar school geweest, lezen lukt 
lang niet, na 2 jaar nu op VMBO-B gaat goed.

intake

sparringsmaatje lkr.

onderwijs op maat

welke doelen?

beginsituatie

leermaterialen

organisatie model



Samenleving in de school

Netwerk verbreden met bijv.  
culturele organisaties (groep 
Somaliërs/ Poolse groep), 
vluchtelingenwerk.

Informatie over wie 
asielprocedure. Waarom 
komen ze, wat is onze 
taak, en onze visie.

Informatie over diverse 
culturen (bijv. 
vluchtelingenwerk)

Ouder communicatie (gedrag en taal). 
Drempel verlagen, contact maken, 
geen afspraak, verwachtingen 
uitspreken, tolk / Skype/ wifi

Contact met buurt: m.b.t. 
verwachtingen en wellicht ‘kansen 
voor de buurt’

Kans



Morgen in de school

Hoe doe je nu een intake?

Hoe stel je nu een 
beginsituatie?

Met welke doelen werken 
jullie nu?

Moedertaal van leerling 
inzetten als pluspunt
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Nieuwkomersonderwijs 

Aantal: 
Ruim 450 scholen NK (1 of meer)

Organisatie: 
regionaal, stichtingsniveau, stad, school 

Type:
Cat 4: Verspreid over de groepen 
Cat 3: In 1 klas 
Cat 2: Meerdere klassen NK 
Cat 1: Gekoppeld aan AZC 
ISK:    Regionaal, meerdere klassen 
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Primair Onderwijs 

Inspectie:
Toezicht iedere 2 jaar (cat 1, 2)  

Organisatie vorm in de klassen:
niveau, leeftijd 

Duur:
tot max. 1 jaar in NL, tot max. 2 jaar in NL 

Financien:
OC&W, gemeenten, samenwerkingsverband 
passend onderwijs 

Uitdagingen:
Verhuizingen, doorgaande leerlijn, regionale 
visie, coa lokaties, leerlingenvervoer, 
leermiddelen, differentiatie, 10-13 jarigen, 
moedertaal, financiën, personele mbt 
fluctuaties lln. 



Gevolgen voor onderwijs

• constante instroom 
• diversiteit 
• onzekerheid qua 

duur

14

• flexibiliteit 
• draagvlak 
• onderwijs op maat 
• goede leerkrachten 
• doorgaande lijn 
• overdracht



2010 2013 2017
asielprocedure:  
COL - POL - AZC - gemeente pre pol + GLO

gezinshereniging, 
uitgenodigde, relocatie

43 plekken in NL groei (naar ruim 100 lokaties)
ruim 300 lokaties en vele 
‘losse’ leerlingen

onderwijs op AZC onderwijs ook op GLO en POL overal onderwijs

Somalie, Afghanistan, Irak, 
Iran

Somalie, Syrie, Irak, 
Afghanistan Syrie, Eritrea en anderen

Duur in AZC gem. 8 mnd. Duur in AZC (gem. 167 dgn.) enkele dagen tot jaren

Asielprocedure heeft gevolgen voor basisscholen door het land



1.
ruzie naspelen en oplossen zonder taal 

2.
gebruik de talenten van andere leerlingen  

3.
activiteiten zonder taal m

aar w
el goed gevoel 

4.
ontspannen 

5.
sam

enw
erken, m

onopoly  internationaal 



Mondelinge taal Taal gebruiken, in context aanbieden (beleven), foto’s maken 
en herhalen. Ouders betrekken - kans.

de sneeuw 
het sneeuwt 
wit (+ bijv. rood) 
glijden 
Jeremy glijdt. 
Pas op! Het is glad. 
koud / warm 
de muts 
de sjaal 
de wanten 
de laarzen



Financiën vanuit OC&W
1 oktober + gewichtenverklaring+ NOAT reguliere leerling

4x per jaar eerste jaars overige vreemdelingen 
(eerste schooldag, 1 nov, 1 febr. , 1 mei)

€703,- per telmoment

4x per jaar 1e jaars asielzoekers €9.000 per jaar  
(incl. 1 okt)

4x per jaar 2e jaar asielzoekers (geen drempel!) €750,- per telmoment 
(tenzij gewicht)

eenmalig 10.785,-



Goede praktijkvoorbeelden
Kartrekker Fryske Marren

Eerste fase, vervolg fase Tilburg
Personeel Schiedam
Convenant Coevorden

Inhoud en ontwikkeling Haarlem
Leerlijnen voor 4 jaar Emmen

Nazorg Zaandam



Vragen?
Bedankt. 
Marieke Postma 
m.postma@lowan.nl

mailto:m.postma@lowan.nl
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Er komt binnenkort een COA 
noodopvang lokatie. Wat moeten we 
organiseren m.b.t. het onderwijs?

In onze regio wonen steeds meer 
leerlingen die nog maar kort in 
Nederland zijn. Hoe kunnen we goed 
onderwijs organiseren voor hen?

Leerling in groep 8, nu 1 jaar in 
Nederland. Hoe ga ik om met advies 
naar het voortgezet onderwijs?

Ik heb morgen een intake gesprek 
met Syrische ouders voor hun kind 
van 8 jaar. Wat kan ik ze vragen? 
Hoe pak ik dat aan?

Ik heb een leerling in mijn groep 6 
die nog geen Nederlands spreekt? 
Welke methoden kan ik gebruiken?

Ik ben een methode ontwikkelaar ik 
hoor dat er problemen zijn in het 
nieuwkomers onderwijs, wat kunnen 
wij betekenen?

Bestuur: Op onze scholen komen steeds 
meer leerlingen die 2+ jaar in 
Nederland zijn. Wat is de goede 
aanpak? Hoe kunnen we ondersteunen?

Wij hebben 
leerlingen van 2 en 
3 jaar. Hoe kunnen 
zij goed Nederlands 
leren?


