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Overzicht 



Aanvragen asielzoekers onder 18 jaar
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2013 2.800

2014 6.680

2015 10.220

Nieuwkomers

-asielzoekers
-EU-migranten
-statushouders
-expats
-gezinshereniging
-etc..

nog maar kort in Nederland
beheersen nog niet de taal



6Bron: website LOWAN (filter: primair onderwijs)

Primair Onderwijs

Aantal:

Kleine 300 scholen NK (1 of meer)

Gekoppeld aan COA lokatie:
3x COL (Ter Apel, Budel, Veenhuizen)
30x POL (bijv. Vijfhuizen)
58x AZC (Weert, Oranje, Tilburg etc..)
7x GLO (Amersfoort, Burgum, Den Helder, Emmen, Gilze Reijen, Goes en Katwijk)

Organisatie: 
regionaal, stichtingsniveau, stad, school

Type:
Cat 4: Verspreid over de groepen
Cat 3: In 1 klas
Cat 2: Meerdere klassen NK in school



7Bron: website LOWAN (filter: primair onderwijs)

vervolg: Primair Onderwijs

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

Organisatie vorm in de klassen:
niveau (prisma), 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, 
leerlingenvervoer, leermiddelen, differentiatie, 10-
13 jarigen, moedertaal, financiën, personele mbt 
fluctuaties lln.



8Bron: website LOWAN (filter: voortgezet onderwijs)

Voortgezet Onderwijs

Ruim 100 scholen met een ISK afdeling 
(ruim 11.000 leerlingen)

Organisatie: 
regionaal, stad

Type:
12-16 jaar
16-17 jaar
18+    jaar

Inspectie:
in ontwikkeling

Uitdagingen:
Doorstroom gedurende het jaar, MBO start 
kwalificatie, differentiatie
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Ondersteuning
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Er komt binnenkort een COA 
noodopvang lokatie. Wat moeten we 
organiseren m.b.t. het onderwijs?

Ik heb nu 9 leerlingen op school die nog 
geen jaar in Nederland zijn. Hoe vul ik 
het formulier voor bijzondere 
bekostiging in?

Leerlingen 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?



vliegende keep
ondersteuning voor gemeente/ besturen/ scholen m.b.t. nieuwkomers

adopteer een school
ondersteuning van ervaren school naar nieuw, startende school
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Onderzoek



G4/ universiteit rapport:
De kwaliteit op scholen die centrale taalklassen 
organiseren ligt hoger.
#centrale taalklassen
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Inspectie rapport:
Scholen die draagvlak hebben bij gemeenten en 
stichtingen in hun regio ontvangen meer ondersteuning 
en hebben een hogere kwaliteit.
#regiovisie 

Praktijk ervaring:
Leerlijnen neerzetten met doelen voor type leerlingen 
gecategoriseerd in leeftijd/schoolhistorie/moedertaal
#leerlijnen met doelen voor nieuwkomers 

Universiteit publicatie:
Leerkrachten hebben geen extra diploma nodig maar wel 
flexibeler zijn, sterk in aanpassen, sterk in interculturele 
communicatie, sterk in leerlijnen, goed kunnen 
relativeren
#competenties leerkracht nieuwkomersonderwijs
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Ontwikkelingen



Financien:

Maatwerk bekostiging gedurende het eerste 

jaar, naar rato, 9.000
#maatwerk

Regionale visie & centrale taalklassen
Benoemd in beleidsstuk VNG/OC&W
#centrale taalklassen #regiovisie

16

Financien: 
Niet alleen bijzondere bekostiging voor asielzoekers maar 
ook statushouders.
#februari 2016 

Financien:
Bijzondere bekostiging voor de duur van 
2 jaar
#morgen

Huisvestiging VO:
OHBA regeling ook voor het VO
#OHBA regelling



Vragen?
Bedankt.

Marieke Postma

m.postma@lowan.nl

mailto:m.postma@lowan.nl


-leren van elkaar

-input voor landelijke agenda

-to do lijstje


