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1. Inleiding 

Dit rapport beschrijft hoe het basisonderwijs in Apeldoorn een meerjarig integratiemodel ontwikkelt 

voor nieuwkomers, kinderen kort in Nederland. Hierbij is gebruik gemaakt van de handreiking 

Ruimte voor nieuwe talenten van de PO-raad. 

Op 22 maart hebben de drie genoemde besturen en de gemeente Apeldoorn besloten om de eerste 

opvangklassen te starten voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar.  Doel van de eerste 

opvangklassen is de kinderen intensief te begeleiden en hen zo snel mogelijk taalvaardig te maken in 

het Nederlands, zodat ze het onderwijs in de reguliere groep kunnen volgen. Alle betrokkenen zijn 

op 5 april, middels een nieuwsbrief, hierover geïnformeerd. 

Halverwege schooljaar 2018-2019 vindt er op bestuursniveau een tussentijdse evaluatie plaats.  

Voor aanmeldingen en vragen rondom onderwijs aan nieuwkomers kunt u terecht bij de coördinator 

nieuwkomers  

Titia Schultz.  

tschultz@leerplein055.nl 

06 5134 4297 
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2. Onderwijs aan nieuwkomers in Apeldoorn 

Situatie tot nu toe 
De afgelopen jaren is een grote groep migranten naar Nederland gekomen. De gemeente Apeldoorn 

heeft in 2016-2017 huisvesting aangeboden aan statushouders, ook wel nieuwkomers genoemd. 

Goed onderwijs voor de kinderen van deze nieuwkomers is van groot belang, om ze zo snel mogelijk 

te laten integreren in onze maatschappij. Dat geldt ook voor kinderen uit gezinnen die op basis van 

arbeidsmigratie in Apeldoorn komen wonen. Nieuwkomers kiezen zelf een basisschool voor hun 

kind. 

Vergunning 
Statushouders zijn vluchtelingen die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben gekregen op grond van 

een asielaanvraag. Zij krijgen in principe een vergunning voor vijf jaar. Tussentijds wordt bekeken of 

de situatie in het land van herkomst verbetert en dan kan de vergunning worden ingetrokken. Na vijf 

jaar wordt besloten of een vergunning wordt toegewezen voor onbepaalde tijd. 

De eerste maanden 
Tijdens de eerste maanden in Nederland worden statushouders begeleid door een vrijwilliger van 

Stichting Vluchtelingenwerk Nederland. Samen met het gezin zoekt deze vrijwilliger een school in de 

buurt van de woning. Met vluchtelingenwerk is afgesproken dat zij een mail naar de school sturen 

met de mededeling dat het kind wordt aangemeld. Ziet de school geen mogelijkheid tot plaatsing? 

Dan zoekt de school samen met de ouders een andere school.  

Na succesvolle plaatsing 
Wanneer het kind succesvol is geplaatst, kan de leerkracht van de groep waarin het kind zit, 

ondersteuning aanvragen bij de Intensieve Taalklassen. De ondersteuning bestaat uit een 

adviesgesprek en twee vervolggesprekken. Daarnaast kan de school een kind, dat is geplaatst in de 

groepen 5 t/m 8, aanmelden voor de taalklas nieuwkomers (deeltijdonderwijs). Kinderen die in de 

loop van het schooljaar negen jaar worden en zijn geplaatst in groep 4 komen hiervoor ook in 

aanmerking. Verder kan de school een box met materialen voor groep 1 /2 of de 

middenbouw/bovenbouw lenen. Deze boxen zijn gevuld met materialen die ingezet kunnen worden 

bij het onderwijs aan nieuwkomers. De scholen kunnen de materialen uitproberen en daarna 

besluiten om het zelf te bestellen. 

In 2016-2017 is door 25 scholen ondersteuning aangevraagd voor 63 leerlingen. 

Deeltijdonderwijs uitbreiden 
Een veilige omgeving creëren waarin kinderen tot rust komen en ervoor zorgen dat ze 

geïnteresseerd raken in onze cultuur; dat heeft de eerste prioriteit binnen het Nederlandse 

onderwijs. In de eerste periode gaat de aandacht uit naar het aanspreekbaar maken van de kinderen 

in het Nederlands. Ze ontwikkelen zich in de dagelijkse algemene taalvaardigheid (DAT). Daarnaast is 

het leren van de nieuwe instructietaal nodig om deel te nemen aan regulier onderwijs. 

Volledige week 
De gemeente en de drie grote besturen (PCBO, Leerplein055 en Veluwse onderwijsgroep) 

onderzoeken de mogelijkheid om het deeltijdonderwijs dat wordt geboden vanuit de ‘taalklas 

nieuwkomers’ uit te breiden naar een volledige week en zo te zorgen voor een begeleide instroom in 

het reguliere onderwijs. De PO-raad heeft deze visie uitgewerkt in de handreiking “Ruimte voor 

nieuwe talenten”, keuzes rond nieuwkomers op de basisschool. 

In hoofdstuk 3 werken we met behulp van deze handreiking een meerjarig model uit voor de 

gemeente Apeldoorn. 
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3. Een meerjarig model 

  Uit Ruimte voor nieuwe talenten 

Vanuit een vertrouwde omgeving naar Nederland verhuizen, is ingrijpend voor kinderen. Zo is 
het logisch dat kinderen van nieuwkomers over onvoldoende Nederlandse taalvaardigheid 
beschikken om aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten in het regulier onderwijs. Een 
gezamenlijke start van deze kinderen in het eerste opvangonderwijs zorgt voor de meest 
succesvolle ontwikkeling. Om deze ontwikkeling door te kunnen maken hebben we een 
meerjarig model opgesteld.  

Meedoen 
In de eerste opvang is de onderwijsbehoefte voor iedereen gelijk. Namelijk zo snel mogelijk 
mee kunnen doen in het reguliere onderwijsprogramma. Dit wordt mogelijk gemaakt door: 

 een omgeving te creëren waar de kinderen zich sociaal en emotioneel thuis voelen 

 de Nederlandse taal aan te leren 

 een basale invoering in de vak- en vormingsgebieden 

 het ontwikkelingsperspectief van de leerling te verhelderen 

Wet op Primair Onderwijs 
De wet op primair onderwijs Basisonderwijs is de basis voor een goede organisatie van 
onderwijs aan nieuwkomers. In het kort bestaat deze wet uit de volgende onderdelen: 

 Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken 
ontwikkelingsproces doorlopen. Dit proces wordt afgestemd op de voortgang in de 
ontwikkeling van de leerlingen.  

 Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, 
het ontwikkelen van creativiteit en het verwerven van noodzakelijke kennis en sociale, 
culturele en lichamelijke vaardigheden.  

 Het onderwijs  
a) gaat er mede vanuit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving  
b) is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie  
c) is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met 

verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. 

Betekenis voor nieuwkomers 
Maar wat betekent dit nou precies voor het onderwijs aan nieuwkomers? We hebben het voor 
u op een rij gezet:  

 Het basisonderwijs neemt de behoeften van het kind als uitgangspunt en zorgt voor een 
ononderbroken, brede ontwikkeling.  

 Ingroeien in het Nederlandse onderwijs vraagt om een flexibel integratiemodel en vergt 
zeker vijf jaar aandacht.  

 De meertalige setting waarin kinderen opgroeien is een belangrijk gegeven. Snelle 
ontwikkeling van het Nederlands als tweede, additionele taal én de eigen taal zijn 
uitgangspunt voor het onderwijs gedurende de integratie.  

 Integratie komt van twee kanten: je welkom voelen in een nieuwe groep helpt om mee te 
doen. Klasgenoten kunnen veel van elkaar leren.  

 Leerkrachten met diverse deskundigheden zorgen samen voor optimale ontwikkeling. 
Teamwerk in de school vormt de basis van een goede aanpak.  
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4. Uitwerking eerste opvangfase 

 

Nieuwkomers beheersen het Nederlands niet of nauwelijks. Ze hebben misschien al wel leren lezen 

en schrijven in de eigen taal of zijn al bekend met het Latijnse schrift. Feit is dat ze elk hun eigen 

kennis meebrengen. In hoeverre die kennis reikt, verschilt sterk. De niveau- en leeftijdsverschillen 

zijn dus groot. De leerkracht is essentieel in het bouwen van een veilige basis, houdt rekening met 

individuele verschillen en ontwikkelt de dagelijkse algemene taalvaardigheid (DAT). Krachtbronnen 

voor het vele luisteren en spreken zijn context, visuele middelen, moedertaal en waar nodig 

specialistische hulp. 

*(uit Ruimte voor nieuwe talenten, keuzes rond nieuwkomers op de basisschool) 

Voorstel eerste opvang in Apeldoorn 
Het is van belang dat ouders hun kind zo snel mogelijk (schriftelijk) aanmelden bij de school van hun 

voorkeur. Deze school heeft een zorgplicht en bepaalt op basis van een intake samen met de ouders 

de ondersteuningsbehoeften van het kind. De school maakt gebruik van externe ondersteuning bij 

het bepalen van deze behoeften. 

Taalklas voor nieuwkomers 
Als het kind minder dan een jaar onderwijs in het Nederlands heeft gevolgd, wordt het kind 

aangemeld bij de eerste opvang voor nieuwkomers. Dit is een tijdelijke voorziening. Deze eerste 

opvangklas voor nieuwkomers is gekoppeld aan een basisschool. In deze groep wordt de hele week 

onderwijs verzorgd. Binnen de school wordt naar mogelijkheden gezocht om de nieuwkomers mee 

te laten draaien met Nederlandstalige kinderen. Denk aan projecten, expressievakken, gymnastiek.  

 
Midden in de wijk 
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De basisschool waar de eerste opvangklas aan wordt gekoppeld ligt in de wijk waar de afgelopen 

jaren veel statushouders zijn geplaatst. Verwacht wordt dat in deze wijk ook in de toekomst 

woonruimte beschikbaar is voor statushouders. Gezien de instroom van de afgelopen twee jaar lijkt 

het zinvol een taalklas te starten in de wijken Noordoost en Zuidwest. Bij uitbreiding naar drie 

groepen kan gekozen worden voor Noordwest.  

Geschikte scholen 
Het streven is om de eerste opvanggroepen te koppelen aan scholen van meerdere besturen. Een 

school moet voldoende omvang hebben (>150) zodat er draagkracht is om de groep nieuwkomers 

op te vangen. Daarnaast is het van belang dat de school in een impulsgebied ligt. De inkomsten die 

dit oplevert, zijn nodig om de eerste opvanggroep te bekostigen. De school moet daarnaast 

voldoende ruimte (leegstand) beschikbaar hebben. De leerkracht(en) die de eerste opvanggroepen 

gaan draaien, worden bekostigd uit de reguliere formatiegelden en het budget bijzondere 

bekostiging.  

Ontwikkelplan 
Het verblijf in de eerste opvanggroep heeft als doel een taalniveau te ontwikkelen waarmee het kind 

na zes tot twaalf maanden kan instromen op een reguliere school. Dit is de school waar het kind in 

eerste instantie is aangemeld. De taalklas nieuwkomers stelt een ontwikkelplan op waarmee de 

reguliere basisschool na een jaar verder kan. 

Samengevat: 
 Starten met een eerste opvanggroep in de wijk Noordoost en Zuidwest 
 Derde eerste opvanggroep in wijk Noordwest 
 Eerste opvanggroepen verdelen over Leerplein055, PCBO en Veluwse 

onderwijsgroep 
 Scholen kiezen met meer dan 150 leerlingen 
 Scholen kiezen die in aanmerking komen voor impulsgelden. 

 

Eerste opvang 
O Aanmelding school van keuze, deze school heeft de zorgplicht na de eerste opvang periode 

O Intake op school van keuze, met externe ondersteuning wordt onderwijsbehoefte bepaald 

O Aanmelding bij de dichtstbijzijnde eerste opvangklas.   

O Inschrijving op de basisschool met de eerste opvangklas 

O Onderwijskundige intake op school met de eerste opvangklas 

O Voorbereiden overstap naar reguliere groep na vier tot tien maanden afhankelijk van de 

ontwikkeling van het kind 

O Warme overdracht en ontwikkelplan voor start in de reguliere groep 
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5. Uitwerking instapfase  

 

De kinderen zijn samen met de leerkracht en medeleerlingen volop lerend in de taalklas. Hierna is 

het zaak om ook te werken aan de integratie in het reguliere onderwijs. Contact met leerlingen die al 

vloeiend Nederlands spreken, draagt hier in grote mate aan bij. Het is voor leerkrachten belangrijk 

dat ze kinderen helpen met het begrijpen van de schooltaal, de taal die je nodig hebt om de 

instructies te volgen. De basis hiervoor is de inmiddels verworven in dagelijkse taal en de al 

aanwezige kennis in de moedertaal. Luisteren en spreken blijven in het tweede en derde jaar 

belangrijk en worden aangevuld met (samen) lezen en (samen) schrijven. Interactie met 

Nederlandstalige klasgenoten is essentieel, evenals groepswerk in heterogene stamgroepen. De 

leerkracht stimuleert en bewaakt samenwerking en interactie.  

*(uit Ruimte voor nieuwe talenten, keuzes rond nieuwkomers op de basisschool) 

 

Voorstel instapfase in Apeldoorn 
In de instapfase kan het kind de overstap maken naar de reguliere groep. Het moment waarop dit 

gebeurt, is afhankelijk van de ontwikkeling van het kind. In de laatste twee maanden, voordat de 

overstap wordt gemaakt naar de reguliere school, sluit de leerling alvast enkele dagdelen aan.  

Budget 

De reguliere school biedt het kind extra ondersteuning bij de NT2-verwerving. In het tweede jaar kan 

per leerling budget bijzondere bekostiging (via OCW/DUO) worden aangevraagd voor extra 

ondersteuning. Om te zorgen voor optimale inzet hiervan, is het advies om dit budget per wijk te 

bundelen en op die manier expertise uit te wisselen tussen de scholen. Er kan een netwerk 
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opgebouwd worden waarin medewerkers van elkaar leren en er kan gestuurd worden op een brede 

professionalisering. 

Ondersteuning 
Bij de overstap naar de reguliere school kan naast het budget dat per leerling wordt aangevraagd, 

gebruik worden gemaakt van ondersteuning vanuit de Intensieve Taalklassen.  

Hieronder valt: 

 Eerste toetsafname op de reguliere school 
 Plan van aanpak maken voor de komende jaren 
 Hulp bij het maken van plannen (schrijven, evalueren, analyseren, bijstellen) 
 Advisering inzet personeel 
 Gebruik materialen 

Instapfase 
O Overstap naar de reguliere groep 

O Ondersteuning in de school vanuit het budget bijzondere bekostiging tweede jaar 

O Ondersteuning wordt op wijkniveau ingezet en gecoördineerd 
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6. Uitwerking doorgroeifase 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de doorgroeifase zijn nieuwkomers (vrijwel) geheel geïntegreerd in de reguliere basisschoolklas. 

Hoewel deze leerlingen in een jaar tijd (eerste opvang) erg veel leren, blijven ze verderop in hun 

schoolloopbaan vaak een achterstand behouden. Specifieke aandacht voor de groep ouderejaars is 

daarom nodig.  

Doorgroeifase in Apeldoorn 
Na vijf jaar onderwijs in Nederland wordt verwacht dat de leerling het onderwijs volledig kan volgen. 

Tot die tijd moet de leerkracht rekening houden met de meertalige situatie van het kind.  

Ondersteuning 
Als er bijzondere omstandigheden zijn die het kind belemmeren om tot leren te komen, kan de 

school ondersteuning aanvragen uit lichte middelen of een aanvraag indienen voor ondersteuning 

bij het Samenwerkingsverband. 
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7. Uitvoering 

De kinderen worden ingeschreven op de basisschool waaraan de eerste opvangklas is verbonden. De 

eerste school van aanmelding heeft de zorgplicht. Hier komt het kind terug nadat het de eerste 

opvanggroep heeft afgerond. De directeur van de basisschool waaraan de eerste opvanggroep is 

gekoppeld is eindverantwoordelijk voor het onderwijs dat wordt gegeven. De school waar de eerste 

opvanggroep aan gekoppeld is stimuleert contacten met de kinderen in de reguliere groepen door 

de kinderen aan te laten sluiten bij bijvoorbeeld projecten, expressie vakken, gymnastiek.  

Coördinator nieuwkomers 
De school met de eerste opvangroep wordt ondersteund door de coördinator nieuwkomers. Haar 

taken bestaan onder andere uit: onderwijskundige intake, invulling programma, begeleiding 

leerkrachten, zorgdragen voor een goede overstap naar de reguliere groep op een andere school. 

Capaciteit 
Er kunnen maximaal vijftien kinderen worden geplaatst. Als er meer dan tien kinderen onderwijs 

volgen in deze groep wordt een onderwijsassistent de volledige dag ingezet als extra kracht.  
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8. Start eerste opvangonderwijs 

In schooljaar 2018-2019 wordt op twee locaties een eerste opvangklas georganiseerd. 

Emmaschool 

Thorbeckestraat 8 

7331 RG Apeldoorn 

De Zevensprong 

Pythagorasstraat 384 

7323 HW Apeldoorn 

Om de leerlingen die vanaf april 2018 instromen ook een passende plek te bieden, wordt er vanaf 25 

april  voltijd eerste opvangonderwijs gegeven op de Zevensprong. 

Contact persoon plaatsing nieuwkomers: Titia Schultz, tschultz@leerplein055.nl; 06 5134 4297 

 
Route aanmelding nieuwkomer, korter dan een jaar in Nederland 
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9. Samenvatting 

 In twee wijken wordt een eerste opvangklas georganiseerd waar nieuwkomers tijdelijk onderwijs 
volgen. 

 Deze groepen zijn voor kinderen uit groep 3 t/m 8.  

 De kinderen worden ingeschreven op de school waaraan de eerste opvangklas is gekoppeld. 

 De kinderen gaan de volledige week naar deze eerste opvangklas voor een periode van 
maximaal een jaar.  

 Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de kinderen aan te laten sluiten bij de reguliere 
groepen. Denk aan projecten, expressievakken, gymnastiek. 

 Er is een eerste intake op de basisschool waar het kind wordt geplaatst na de eerste 
opvangperiode waarin ze onderwijs volgen in de eerste opvangklas. Deze school heeft zorgplicht.  

 Er is een uitgebreide onderwijskundige intake op de eerste opvanglocatie (de school waaraan de 
eerste opvangklas is gekoppeld). 

 Elke school die nieuwkomers opvangt, meldt de inschrijving in het kernteam zodat externe 
deskundigen kunnen bijdragen aan een goede integratie. 

 Kinderen in de groepen 1 / 2 starten op de eerste school van aanmelding. 

 Leerkrachten met kinderen in de groep 1 / 2 kunnen ondersteuning aanvragen bij de Intensieve 
Taalklassen. Deze ondersteuning bestaat uit een startgesprek en twee vervolggesprekken. 
Daarnaast kan er een box met materialen worden geleend. 

 Er wordt scholing georganiseerd om NT2-onderwijs in te bedden in het onderwijs in de reguliere 
groepen. Denk aan interactie stimuleren en taalsteun geven in alle vakken, adaptief lesgeven, 
differentiëren en functioneel veeltalig leren inzetten. 

 Andere schoolbesturen worden meegenomen in deze opzet en verwijzen nieuwkomers door 
naar de eerste opvanggroep. 

 

 


