
CNV Schoolleiders biedt belangstellenden middels position papers inhoudelijke informatie aan, maar behoudt zelf het copyright  
op alle tekst, afbeeldingen en andere onderdelen. De position paper betreft een groeidocument. Zij is gedocumenteerd op  

datum van verschijning en is samengesteld uit informatie die tot genoemde datum voorhanden was. Aan de verstrekte  

informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van  

de informatie. CNV Schoolleiders aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid  
van deze inhoudelijke informatie, en behoudt zelf het recht om wijzigingen aan te brengen op genoemde informatie. 

 

 

Vluchtelingenonderwijs 
CNV Onderwijs heeft de afgelopen maanden op verschillende manieren aandacht gevraagd 

voor het vluchtelingenonderwijs in Nederland. De stroom vluchtelingen uit meerdere 

plekken in de wereld heeft invloed op het onderwijs in Nederland, omdat het verschillende 

uitdagingen en problemen met zich meebrengt. CNV Onderwijs probeert met het 

organiseren van bijeenkomsten mensen met elkaar in contact te brengen zodat men van 

en met elkaar kan leren op welke wijze dit onderwijs ingevuld kan worden. In dit 

beleidsdocument wordt ingegaan op de wijze waarop CNV Onderwijs dit onderwerp onder 

de aandacht heeft gebracht (ook in de politiek), wat de uitkomsten hiervan zijn en waar 

handige informatie te vinden is voor schoolleiders en leerkrachten die werken met 

vluchtelingenkinderen.   

 

Bijeenkomsten gericht op onderwijs aan vluchtelingenkinderen 
CNV Onderwijs heeft in 2016 twee succesvolle bijeenkomsten georganiseerd omtrent 

onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Op 29 februari 2016 is op de school voor 

vluchtelingen in Heumensoord in Nijmegen een bijeenkomst georganiseerd. Meer dan 

negentig mensen waren aanwezig om te leren van de ervaringen van deze scholen voor 

primair- en voortgezet onderwijs voor vluchtelingenkinderen van 5 tot 18 jaar. Deze 

bijeenkomst heeft een vervolg gekregen op 6 juni 2016. Tijdens deze bijeenkomst zijn 

zowel leerkrachten, schoolleiders als onderwijsadviseurs bij elkaar gekomen om meer 

kennis op te doen over het lesgeven aan vluchtelingenkinderen. Gedurende deze 

bijeenkomst werd de grote handelingsverlegenheid zichtbaar, bij zowel leraren als 

schoolleiders. De bijeenkomst was een succes en heeft tot uitwisseling van kennis en 

ervaringen geleid. De presentaties die gegeven werden door LOWAN 

(onderwijsondersteuning nieuwkomers) en professor Maaike Hajer (taalwetenschapper 

met veel kennis op het gebied van NT2-onderwijs) zijn als waardevol ervaren. Vanuit de 

gespreksessies die gehouden zijn, kwamen veel verschillende vragen. Om hier een beeld 

van te krijgen, zijn hier enkele vragen van die avond opgesomd:  

 

 Hoe helpen we leerkrachten verder? (bijv. door scholing, databank, cultuur) 

 Wat moet minimaal bijgehouden worden van de groep vluchtelingenleerlingen 

m.b.t. hun ontwikkeling ( i.v.m. mogelijke overdracht volgende school)? 

 Leraren ondersteunen in de pedagogische aanpak. Krijgen ze wel voldoende 

ondersteuning? 

 Waar integreren we wel en waar niet? 

 Wat kun je doen als je maar 1 of 2 vluchtelingenleerlingen op school hebt? 

 Wat kunnen we doen om de gedragsmatige kant goed te begeleiden, wanneer een 

kind het Nederlands niet verstaat?  
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 Zijn er ‘standaard’ toetsen voor een nieuwkomers kind? 

 Hoe kom je aan de juiste informatie van jouw gemeente? 

 

Deze vragen laten zien dat de handelingsverlegenheid groot is en op veel verschillende 

vlakken speelt. CNV Onderwijs hoopt met deze bijeenkomst mensen met elkaar te hebben 

kunnen verbinden. CNV Onderwijs zal hier ook documenten op plaatsen met nuttige 

informatie en verwijzen naar interessante links. Zo wordt eveneens meer bekendheid 

gegeven aan instanties en organisaties die zich bezighouden met allerlei zaken omtrent 

onderwijs aan vluchtelingenkinderen.   

Visie CNV Onderwijs 
Ter voorbereiding van het advies van de Onderwijsraad formuleerde CNV Onderwijs een 

visie op onderwijs aan nieuwkomers vanuit de vraag: ‘Hoe kan het onderwijs aan 

vluchtelingen zo worden ingericht dat een voorspoedige integratie in onderwijs, 

arbeidsmarkt en maatschappij wordt bevorderd?’ 

 

Om inzicht te geven in de visie van CNV Onderwijs omtrent dit advies, worden enkele 

punten hieruit aangehaald. De psychische belasting van onderwijspersoneel is een 

onderwerp dat in de advies benoemd is. Hierbij is ingegaan op de emotionele effecten op 

onderwijspersoneel dat met nieuwkomers werkt. CNV Onderwijs heeft geconstateerd dat 

procedures voor plaatsing, overplaatsing en uitzetting uiterst ondoorzichtig zijn voor 

scholen. Scholen worden hierdoor met een zeer onzekere factor opgescheept waardoor zij 

op alle mogelijke terreinen risico’s lopen op het gebied van financiering, de positie van het 

personeel, huisvesting en onderwijsleermiddelen. Bovendien is een ernstiger probleem het 

effect van deze onduidelijke procedures omtrent plaatsing van nieuwkomers op het 

personeel en de medeleerlingen van deze kinderen. Onderwijspersoneel is intrinsiek 

gemotiveerd om te werken met leerlingen, ongeacht hun afkomst. Zij willen graag het 

verschil maken en resultaat behalen. Door het opbouwen van een relatie met de leerling 

proberen zij hen op weg te helpen. Het is dan des te pijnlijker dat een leraar en de klas 

erachter komen dat een leerling is overgeplaatst op het moment hij of zij niet meer in de 

klas verschijnt. Ons inziens is veel te weinig aandacht en ondersteuning voor het effect 

van het verdwijnen van leerlingen op personeel en leerlingen. Ook het werken met 

leerlingen met trauma’s en het effect op onderwijsmensen is onderbelicht. De psychische 

belasting is hierdoor onaanvaardbaar hoog in een sector waar de werkdruk al uitzonderlijk 

hoog is.  

 

Een tweede onderwerp dat in het advies aan de Onderwijsraad benoemd is, is de grote 

handelingsverlegenheid onder onderwijspersoneel. Hierbij gaat het niet alleen over 

het geven van Nederlandse lessen, maar ook over het gebied kennismaking met de normen 

en waarden van de Nederlandse samenleving, omgaan met eventuele botsing tussen 

culturen, leren samenbrengen van verschillende culturen in de klas/op school en de 

samenwerking met ouders. Geconstateerd is dat op dit moment een soort lappendeken 

aan ondersteuning wordt aangeboden (soms commercieel) waarvan zeker niet in alle 

gevallen is bewezen dat dit effectief is. Het stelt de school voor de onmogelijk taak om 

naast de opvang van de kinderen, door het bos de juiste bomen te zien. CNV Onderwijs 

vindt dat professionaliseringsactiviteiten naast het leren van Nederlands, ook aandacht 

moet zijn voor burgerschap, omgaan met verschillende normen en waarden, leren zien van 

trauma's en weten hoe hierin adequaat te handelen. Traumaverwerking dient uiteraard 

door gespecialiseerde beroepskrachten te worden opgepakt, maar het is wel nodig dat 

leraren getraind worden in het signaleren van trauma’s. Zij zijn niet opgeleid in 



 

traumaverwerking, maar zouden wel handvatten moeten krijgen om in hun professionele 

rol als leraar om te gaan met leerlingen die getraumatiseerd zijn en hoe hun onderwijs 

hierop aan kan sluiten. Het is daarbij nodig dat leraren ook begeleid worden zodat zij niet 

in een hulpverleningsrol schieten, maar in hun professionele rol als leraar blijven. Op korte 

termijn zou aandacht voor deze handelingsverlegenheid  aan de orde moeten zijn. 

Professionalisering van zittend personeel dat nu te maken krijgt met onderwijs aan 

nieuwkomers is nodig. Hiervoor is ondersteuning nodig vanuit diverse organisaties. Hierbij 

moet gedacht worden aan korte cursussen, themabijeenkomsten, netwerken die elkaar 

verder helpen, het leren werken met bewezen effectief lesmateriaal en het opzetten van 

een onafhankelijk, niet-commercieel steunpunt voor vragen en problemen van leraren, 

schoolleiders en bestuurders. Dit kan alleen gerealiseerd worden als alle betrokken 

organisaties samenwerken vanuit een gezamenlijk belang: goed onderwijs realiseren voor 

deze nieuwkomers.  

 

Een derde onderwerp dat vanuit dit advies genoemd wordt is het effect van onderwijs 

aan nieuwkomers. CNV Onderwijs vindt het belangrijk dat gedegen, wetenschappelijk 

onderzoek wordt uitgevoerd naar onderwijs aan nieuwkomers voor de gehele sector. 

Voornamelijk is het daarbij van belang te kijken naar de (on)gewenste effecten op de lange 

termijn. Het groeien van de sociale ongelijkheid in Nederland vinden wij een ongewenst 

effect. Ook de toenemende radicalisering van jongeren baart ons zorgen. Onze visie wordt 

daarbij ondersteund door de recente conclusies van de Onderwijsinspectie in de Staat van 

het Onderwijs die tot de conclusie komt dat niet alle leerlingen en studenten de kans krijgen 

het onderwijs te volgen dat past bij hun niveau. De verschillen worden groter. OECD (p.5, 

2015)1: ”Are schools prepared to help immigrant students integrate into their new 

communities? And will schools succeed in preparing all students for a world in which people 

are willing and able to collaborate with others of diverse cultural origins: appreciate 

different ideas, perspectives and values; and join others in life work an citizenship?” CNV 

Onderwijs wil graag haar bijdrage leveren om mede zorg te dragen dat scholen deze 

opdracht ook daadwerkelijk kunnen realiseren.  

 

CNV Onderwijs hoopt met o.a. deze punten een bijdrage te hebben geleverd aan het advies 

en de wijze waarop het onderwijs aan vluchtelingenkinderen wordt ingericht. Ook hopen 

we hiermee de aandacht voor het onderwijspersoneel te hebben vergroot dat met deze 

doelgroep werkt. Zoals ook is gebleken uit de bijeenkomst op 6 juni, leven er veel vragen 

onder hen en het is goed als hier z.s.m. meer duidelijkheid voor komt.  

 

Brief Tweede Kamer  
Daarnaast is een brief opgesteld aan de Tweede Kamer, om de visie van CNV Onderwijs te 

laten horen over en aandacht te vragen voor het onderwijs aan vluchtelingenkinderen. In 

de brief is de handelingsverlegenheid genoemd als zorgpunt. Scholen willen heel graag 

goed onderwijs verzorgen, maar kennis ontbreekt bij veel schoolleiders, leraren en 

onderwijsondersteunend personeel. De behoefte aan professionalisering is dus groot. 

Leraren en schoolleiders hebben niet alleen vragen over de inhoud van de lessen, 

bijvoorbeeld waar een goed onderwijsprogramma minimaal aan moet voldoen, maar ook 

hoe je als leraar moet omgaan met leerlingen met trauma’s of hoe je communiceert met 

leerlingen die geen woord Nederlands spreken. Naast goed taalonderwijs gaat het hierbij 

dus ook over het omgaan met culturele diversiteit en juist pedagogisch en traumasensitief 

handelen. De organisatie van het onderwijs voor vluchtelingenkinderen loopt tegen 

                                           
1 ”Immigrants Students at school, easing the journey towards integration”, 



 

verschillende problemen aan, zoals de hierboven genoemde taalproblemen en trauma’s, 

maar ook integratieproblemen, zoals de onbekendheid met ons schoolsysteem, het samen 

sporten van jongens en meisjes, maar ook dagelijkse (hygiënische) handelingen die 

gebruikelijk zijn in Nederland. Wij willen graag dat alle leraren zich (op korte en lange 

termijn) kunnen professionaliseren op linguïstische en culturele diversiteit.    

 

Een tweede punt is aangedragen omtrent het gebrek aan voldoende financiële 

middelen om grote groepen leerlingen op zo’n korte termijn adequaat op te vangen. 

Hierbij gaat het over voldoende en deskundig personeel. Maar ook over lokalen, gebouwen, 

meubilair en juiste leermiddelen. Ook voor de komende jaren wil CNV Onderwijs dat 

voldoende bekostiging komt voor alle nieuwe leerlingen gericht op de hele schoolloopbaan, 

niet alleen op het inrichten van bijvoorbeeld een taalklas voor één jaar.  

 

Ten derde hebben we aangegeven dat op dit moment de visie ontbreekt op de lange 

termijn over wat goed onderwijs is voor deze leerlingen. Biedt Nederland voldoende gelijke 

kansen, ook als een leerling niet op korte termijn de Nederlandse taal beheerst? Kan het 

onderwijs een solide basis bouwen om te kunnen integreren in Nederland als zij een 

verblijfsvergunning krijgen? Scholen willen handvatten voor wat kwalitatief goed onderwijs 

omvat voor kinderen van nieuwkomers.  

 

Tot slot ziet CNV Onderwijs graag dat in overleg met de lerarenopleidingen wordt bezien 

hoe in het curriculum van leraren die nu opgeleid worden ook aandacht wordt besteed aan 

het werken met een grote diversiteit aan leerlingen in hun klas. Ook dit is aangegeven in 

de brief aan de Tweede Kamer.  

 

Advies Onderwijsraad, 2017 
De visie van CNV Onderwijs is per brief gedeeld met de Onderwijsraad in voorbereiding 

op het advies dat in het voorjaar van 2017 gepubliceerd is. Hierin herkennen we duidelijk 

de aandachtspunten van CNV Onderwijs. De Onderwijsraad benoemt in zijn advies 

‘Onderwijs aan vluchtelingen. Naar een efficiëntere organisatie, betere toegankelijkheid 

en hogere kwaliteit’ een drietal kernproblemen: 

- Beperkte toegankelijkheid: leerlingen volgen niet of pas laat onderwijs waarbij 

het taalbeheersingsniveau meestal leidend is en niet de eventuele vooropleiding. 

Onvoldoende kwaliteit: gebrek aan expertise (NT2-docenten) en goed 

lesmateriaal.  

- Onvoldoende efficiëntie: door de vele verhuizingen van asielzoekers wordt het 

onderwijsproces herhaaldelijk onderbroken; er wordt te weinig kennis gedeeld; en 

er wordt te veel geïmproviseerd door ad-hocbeleid.  

Deze drie kernproblemen maken dat het onderwijs niet in staat is om de vluchtelingen 

adequaat en volwaardig onderwijs te bieden terwijl dat juist zo’n belangrijke voorwaarde 

is voor het kunnen innemen van een volwaardige plek in de maatschappij. 

 

In het advies staat dat na de ervaring met de enorme toename van de 

vluchtelingenstroom in 2015-2016 veel zaken verbeterd zijn in het onderwijs. Veel 

leerkrachten met PABO-diploma hebben scholing gevolgd waarmee ze nu bevoegd zijn 

om NT-2 onderwijs in het VMBO te verzorgen. In het VO zijn speciale leerlijnen 

ontwikkeld en in het MBO zijn in samenwerking met gemeenten duale trajecten ontstaan. 

 

De Onderwijsraad adviseert om het beleid zo in te richten dat toegang, kwaliteit en 

organisatie van onderwijs aan vluchtelingen worden verbeterd. De raad doet drie 

concrete aanbevelingen. 

 



 

Aanbeveling 1: vergroot de toegankelijkheid van het onderwijs in alle fasen van 

de schoolloopbaan 

Nu heeft 40% van de gemeenten nog geen peutervoorziening en zijn 

(internationale)schakelklassen en PO-scholen nog wel eens terughoudend in de aanname 

van asielzoekerskinderen door bijvoorbeeld plaats- of ervaringsgebrek. Daarom wil de 

Raad dat alle vluchtelingenpeuters toegang krijgen tot voorschoolsevoorzieningen. 

Scholen, gemeenten en inspectie moeten er samen voor zorgen dat scholen 

vluchtelingenkinderen makkelijker opnemen. Nieuwkomers presteren vaak lager dan op 

grond van vooropleiding of intelligentie verwacht kan worden, het meerendeel gaat naar 

de lagere niveaus in het VO (PRO t/m Kader). ISK’s moeten daarom worden onder 

gebracht bij brede onderwijsinstellingen en niet alleen bij VMBO’s. Ook kunnen MBO-

instellingen meer gebruik maken van de ruimte die er is om al behaalde vooropleidingen 

te waarderen, zodat vluchtelingen recht krijgen op vrijstellingen. 

 

 

Aanbeveling 2: investeer in deskundigheid en onderwijsmaterialen 

Elk team moet toegang hebben tot kennis en expertise op gebied van 

Tweedetaalverwerving en didactiek (NT2) en het signaleren van trauma’s. De overheid 

zou de ontwikkeling van materiaal moeten stimuleren, aangezien dit blijkbaar 

commercieel gezien een te kleine doelgroep is. 

 

Aanbeveling 3: geef onderwijs hogere prioriteit in het asielbeleid en stimuleer 

samenwerking 

Het aantal verhuizingen van vluchtelingen moet verminderen zodat zij sneller en (vrijwel) 

ononderbroken onderwijs kunnen volgen. Ook vindt de Onderwijsraad dat alle betrokken 

partijen onder regie van de gemeente moeten gaan samenwerken in flexibel 

netwerkverband. Bij een plotselinge grote instroom of uitstroom moet dit netwerk daar 

flexibel op kunnen reageren met meer of minder (onderwijs)voorzieningen. Uiteraard legt 

de Onderwijsraad ook de vraag om passende, voorspelbare financiering en om 

scholingsmogelijkheden. Kortom, hiermee zijn enkele belangrijke aandachtspunten van 

CNV Onderwijs weer genoemd. 

 

Tot slot vind de Onderwijsraad dat gemeenten ook een belangrijke rol heeft bij de 

inburgering van nieuwkomers. 

 

Interessante info & links 
Onder leraren en schoolleiders is grote behoefte aan het uitwisselen van informatie en 

kennisdeling over de aanpak van goed onderwijs voor deze kinderen. Via deze link op de 

site van cnvs.nl is een overzicht van relevante links naar informatie over onderwijs aan 

vluchtelingenkinderen en zijn de presentaties van 6 juni 2016 terug te vinden: 

http://www.cnvs.nl/beleid/onderwijs/praktische-informatie-over-onderwijs-aan-

vluchtelingenkinderen/   
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