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1. Inleiding 

De gemeente en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn samen verantwoordelijk voor een 
goede ondersteuning van jonge nieuwkomers, vanuit de optiek van passend onderwijs en jeugdzorg en met 
het oog op kansengelijkheid en inclusie. In het voortraject heeft de kinderopvang met het aanbod van voor-
schoolse educatie (VE) een belangrijke rol voor jonge nieuwkomers. 

In het reguliere onderwijs is het moeilijk om een kind dat nog geen Nederlands spreekt voldoende aan-
dacht te geven en te helpen tot leren te komen. Het leren spreken, lezen en schrijven kost veel extra tijd en 
er zijn speciale materialen en expertise voor nodig. Daarom zijn schakelklassen ingericht in het primair en 
voortgezet onderwijs. In de praktijk echter gaat een deel van de nieuwkomers niet eerst naar een schakel-
klas, maar direct naar een reguliere school. 
In de huidige schakelklassen worden nieuwkomers tussen 6 en 16 jaar bekend gemaakt met de Neder-
landse taal en cultuur. ITK Wereldwijs is vorig jaar ook gestart met een specifieke kleutergroep, die zich 
richt zich op nieuwkomers tussen 4 en 6 jaar die NT2-taalaanbod, onderwijs en zorg nodig hebben. 
 
De onderwijssector constateert dat zowel de instroom als de ondersteuningsvraag in het schakelonderwijs 
verandert. Daarmee ontstaan er een aantal knelpunten in het huidige aanbod voor nieuwkomers.  

In het Collegeakkoord1 van de gemeente staat dat een goede taalbasis (beheersing van de Nederlandse 
taal) belangrijk is voor de ontwikkeling van ieder kind. Uit recent onderzoek naar kansengelijkheid2 blijkt 
dat voor de bevordering van kansengelijkheid passend onderwijs en passende zorg nodig is voor alle kin-
deren en jongeren. Dat geldt ook voor de jonge nieuwkomers in onze gemeente. 

Daarom hebben we als gemeente en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO i.s.m. de 
uitvoerende partners van het schakelonderwijs, de schoolbesturen en de kinderopvang deze koersnotitie 
gemaakt. We stellen voor te komen tot een herontwerp van het onderwijsaanbod voor nieuwkomers, in-
clusief de organisatie en de financiering daarvan. Een goede koppeling met jeugdzorg is daarbij een rand-
voorwaarde en een goed voorschools aanbod is cruciaal. 

 

 

Leeswijzer 
In paragraaf 2 staat een aangescherpte formulering van de doelgroep nieuwkomer 0-18 jaar. We beschrij-
ven welke veranderingen we opmerken in de nieuwkomerspopulatie.  
In paragraaf 3 staat de herijkte visie: waarom is er specifiek aanbod voor nieuwkomers, hoe willen we dit 
bieden en wat gaan we daarvoor doen? 
Paragraaf 4 geeft een overzicht van relevante beleidskaders, wetten en documenten. 
Paragraaf 5 bevat de geldende financieringsafspraken. 
In paragraaf 6 staat wat de verantwoordelijkheden zijn van betrokken partijen. 
In paragraaf 7 wordt aangegeven hoe we overleg en sturing willen beleggen. 
Paragraaf 8 bevat een stappenplan van A (huidige situatie) naar B (nieuwe/gewenste situatie). 
In paragraaf 9 staat de lezen wat er ondertussen al gebeurt. 

  

 
1 Collegeakkoord: Samen bouwen aan een krachtig nieuw Haarlemmermeer Coalitieakkoord 2019-2022 
2 Gelijke kansen in het onderwijs, SER, juni 2021 
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2. Doelgroep in verandering 

In deze paragraaf staat beschreven op welke doelgroep voorliggende koersnotitie zich richt. Vervolgens be-
schrijven we de signalen van veranderingen in de doelgroep, die aanleiding zijn om een nadere analyse en 
een herontwerp te willen maken van het aanbod. 

2.1 Doelgroep jonge nieuwkomers 0-18 jaar 
In deze koersnotitie richten we ons op de volgende doelgroep: 
“Jonge nieuwkomers tussen 0 en 18 jaar in de gemeente Haarlemmermeer, die geen/onvoldoende Neder-
lands spreken om in het Nederlandse onderwijs te kunnen functioneren”. 
Een deel van hen heeft naast NT2-aanbod (Nederlands als tweede taal) ook andere ondersteuning/hulp no-
dig om te kunnen participeren in het onderwijs en de samenleving. 
 
We kiezen ervoor om qua leeftijd een bredere doelgroep te hanteren, dan eerder was afgesproken voor 
het schakelonderwijs. De huidige afspraak is dat het schakelonderwijs is bedoeld voor nieuwkomers tussen 
6 en 16 jaar. 
Waarom hanteren we hier als doelgroep nieuwkomers 0 – 18 jaar? Omdat we merken dat: 

• soms op jonge leeftijd (onder 4 jaar) al blijkt dat hulp nodig is in het nieuwkomersgezin; 

• de aansluiting met het VE-aanbod en het stimuleren van (Nederlandse) taalontwikkeling bij peuters 
en kleuters belangrijk is; 

• reguliere scholen extra ondersteuning en expertise nodig hebben om een passend aanbod te kun-
nen bieden aan kinderen tussen 4 en 6 jaar die geen Nederlands spreken; 

• de aansluiting van VO op vervolgonderwijs of arbeidsmarkt voor nieuwkomers na het 16e jaar ook 
extra aandacht vraagt. 

 
Het gaat namelijk niet om de taalbeheersing alleen, maar ook of het lukt te participeren in het onderwijs en 
de samenleving. We houden nadrukkelijk rekening met de mate waarin kinderen en jongeren over vaardig-
heden en kansrijke coping strategieën beschikken. Er zijn bijvoorbeeld jonge nieuwkomers die goed Engels 
spreken en in het voortgezet onderwijs een passend aanbod vinden in het tweetalig onderwijs op het Haar-
lemmermeer Lyceum. Wel kan er bij hen sprake zijn van eventuele mentale problematiek, bijvoorbeeld 
door ‘onthechtheid’. En soms blijkt dat zij onvoldoende tijd hebben om zoveel Nederlands te leren dat zij 
ook in het Nederlands examen kunnen doen. 
Er zijn ook jonge nieuwkomers die al in de schakelklas zitten om Nederlands te leren, maar daarnaast hulp 
nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied, bijvoorbeeld vanwege een oorlogstrauma of een eerder opge-
lopen ontwikkelingsachterstand. In dat geval is enerzijds taalaanbod nodig, maar is er een aanvullende ‘par-
ticipatievraag’. Hierdoor is inzet van jeugdzorg nodig om tot een kansrijke ontwikkeling te komen. Daarbij 
moeten we ook kijken naar de achtergrond van de ouders en naar andere systemische componenten bin-
nen het gezin, zoals de opvoedvaardigheden en mogelijke relatie- of armoedeproblematiek. De ene nieuw-
komer is de andere niet, concluderen we, en meer zicht op de doelgroep is nodig voor een goed heront-
werp van het aanbod. 
 

2.2 Doelgroepanalyse 
De doelgroep ‘jonge nieuwkomers’ is op verschillende manieren onder te verdelen: 

• Leeftijd: 0-4/4-6/6-12/12-16/16-18 

• Achtergrond ouders: (1) arbeidsmigrant (2) vluchteling (3) expat (tijdelijk hier) 

• Nationaliteit: Westers/Niet-westers/Nederlands* 

• Niveau van taalbeheersing in het Nederlands en Engels (input nodig van taalspecialisten) 

• Gezinsproblematiek: ja/nee 

• Traumaproblematiek: ja/nee 

• Sociaal-emotionele ontwikkeling: belemmeringen participatie ja/nee 
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*Het is goed te weten dat een variërend aantal nieuwkomers met de Nederlandse nationaliteit de Neder-
landse taal niet of onvoldoende beheerst om regulier onderwijs te kunnen volgen. Zij komen doordat zij de 
Nederlandse nationaliteit hebben, nu niet in aanmerking voor rijksbekostiging, terwijl ze wel zijn aangewe-
zen op het aanbod van de internationale taalklassen 
 

Actie: We maken in het herontwerp een nadere doelgroepanalyse. Per segment van de doelgroep gaan we 
bekijken welk aanbod aan onderwijs en jeugdhulp specifiek voor deze nieuwkomers nodig is.  

 

2.3 Onvoorspelbare instroom 
Inherent aan de doelgroep van het schakelonderwijs is de onvoorspelbaarheid van de instroom.  
Gemeenten worden net als de onderwijssector en de kinderopvang regelmatig onverwacht/zonder voor-
aankondiging geconfronteerd met een toestroom van nieuwkomers. 
 
Voor het onderwijs is dit een complexe situatie en is het lastig om hierop te anticiperen. Scholen ontvangen 
kort van tevoren via de gemeente een vooraankondiging van de komst van nieuwkomers. De aantallen blij-
ken echter niet altijd betrouwbaar. Zo werd begin 2021 een hoge toestroom verwacht en de scholen met 
schakelklassen hebben daarop voorgesorteerd, o.a. door meer personeel aan te trekken. Later bleken veel 
nieuwkomers toch niet te komen. Deze personele last wordt door het ISK gedragen, zonder compensatie 
vanuit gemeente of overheid. De onvoorspelbaarheid zorgt er ook voor dat de personele planning ad hoc 
moet plaats vinden. In de huidige tijd van personeelsschaarste is dat een complicerende factor.  

De onvoorspelbaarheid van de instroom maakt dat er: 
(a) soms te weinig tijd is om te zorgen voor een operationeel passend onderwijsaanbod, inclusief vol-

doende personeel; 
(b) onvoldoende financiële en/of formatieve dekking ontstaat wanneer informatie over te verwachten in-

stroom niet blijkt te kloppen. 
 

Actie: In het herontwerp en de financiering daarvan gaan we uitwerken hoe we kunnen omgaan met de on-
voorspelbare instroom. We brengen nader in kaart hoe de instroom van nieuwkomers naar de gemeente 
Haarlemmermeer georganiseerd wordt en of we via andere (landelijke?) meer betrouwbare informatie 
daarover kunnen krijgen.  

 

2.4  Herkomst verandert 
De kinderen die nu in de schakelklassen zitten komen onder meer uit Afghanistan, Syrië, Polen, Duitsland, 
Hongarije, Bulgarije, Ierland, Brazilië, Marokko, Turkije, Somalië, Irak, Iran, Zambia, Dominicaanse republiek 
en Tsjechië. Samengevat: uit westerse en niet westerse landen. 
De laatste jaren komen er steeds meer leerlingen uit andere Europese landen, waar voorheen de leerlingen 
van verder weg kwamen. Dit komt doordat hun ouders elders binnen de EU werken zoeken. Het betreft 
dan vaak leerlingen uit Bulgarije, Polen en Roemenië.  
Voor nieuwkomers uit Syrië, Irak, Somalië en andere oorlogsgebieden geldt dat deze groep meer 
complexe vraagstukken met zich meebrengt, waaronder traumaproblematiek.  
We constateren dat recentelijk de leerlingpopulatie ook verandert, doordat expats hun kind minder vaak 
naar de internationale school laten gaan. Deze ‘internationals’ melden hun kind nu vaker aan voor de scha-
kelklas of voor het tweetalig VO. 
 

Actie: We gaan nader verkennen welke implicaties de veranderende herkomst heeft voor het benodigde 
aanbod. 
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2.5 Een jaar schakelklas is niet genoeg 
Het huidige schakelonderwijs is opgezet met het idee dat kinderen één jaar in de schakelklas blijven. In de 
praktijk blijft een substantieel deel van de nieuwkomers ongeveer 1 jaar in de schakelklas ITK Wereldwijs 
voor het primair onderwijs. Een deel van de leerlingen blijft langer in de schakelklas, volgens de school. De 
ervaring leert dat dit meestal te maken heeft met een extra ondersteuningsbehoefte van het kind en be-
lemmeringen in het tot leren komen. 
De periode van een jaar blijkt in de praktijk te kort om tot voldoende beheersing van het Nederlands te ko-
men en voldoende vaardigheden te ontwikkelen om daarna binnen de reguliere school het onderwijs goed 
te kunnen volgen. Na uitstroom vanuit het schakelonderwijs is daardoor meestal langer NT2-aanbod nodig. 
 
Daarnaast speelt dat niet alle nieuwkomers in een schakelklas terecht komen, velen gaan direct naar een 
reguliere school. Naar voorlopige schatting van een van de schoolbestuurders geldt dat voor de helft van de 
nieuwkomers in de PO-leeftijd. Wat dat betekent voor het benodigde aanbod daar vraagt om nadere uit-
werking. 
 
Een jaar schakelklas voor jonge nieuwkomers blijkt inderdaad niet voldoende aanbod: het leerproces moet 
blijvend ondersteund worden volgens het Steunpunt Passend Onderwijs, PO-raad en VO-raad.3 
Recente wetenschappelijke inzichten tonen aan dat het leren van een nieuwe taal tot op het niveau van 
een instructietaal (dat is een taalbeheersing waardoor je instructies begrijpt en dus zonder belemmeringen 
onderwijs kunt volgen) 4 tot 7 jaar in beslag neemt. Ook blijkt tweedetaal onderwijs het meest effectief als 
leerlingen niet in een aparte setting worden opgevangen.4 Van meet af aan contact hebben met Neder-
landstalige leeftijdgenoten is cruciaal: voor de kinderen zelf, de klas en de school. Integratie komt van twee 
kanten, stelt het lectoreninitiatief professionalisering taalonderwijs nieuwkomers (LPTN)5. Zweden is daar-
bij een interessant voorbeeld in het denken over ‘inclusiever’ onderwijs. Nieuwkomers komen daar direct 
in reguliere stamgroepen en op de school zijn NT2-docenten en tweetalige klassenassistenten beschikbaar. 
 
In het herontwerp van het nieuwkomersaanbod blijven we er daarom vanuit gaan dat: 

1. jonge nieuwkomers niet langer dan een jaar in een aparte taalklas blijven. Eventuele verlenging van 
het schakelonderwijs is een keuze die maatwerk vraagt. 

2. aanvullend aanbod en expertiseontwikkeling nodig is om de verdere schoolloopbaan te ondersteu-
nen. 
 

Actie: We gaan nader onderzoeken of er ander dan wel extra aanbod nodig is na het schakelonderwijs. Te-
vens willen we analyseren hoeveel en waarom nieuwkomers direct naar het regulier onderwijs gaan en welk 
aanbod daar voor hen aanwezig is of nog vormgegeven moet worden. 

 

2.6 Meer zorg nodig? 
In het primair onderwijs constateert men dat er bij jonge nieuwkomers vaker dan voorheen sprake is van 
trauma- en hechtingsproblematiek en gezinsproblematiek op het vlak van veiligheid, inkomen en wonen. 
Voor het onderwijs is passende inzet van jeugdzorg dan ook een randvoorwaarde. Momenteel is de -binnen 
het sociaal domein van de gemeente vrij toegankelijke- gespecialiseerde jeugdzorg onvoldoende beschik-
baar, volgens de scholen.  
 
 

 
3 Van DAT naar CAT, verslag ontwikkelgroep nieuwkomers, Steunpunt Passend Onderwijs, PO-Raad en VO-raad, mei 
2019 
4 Ruimte voor nieuwe talenten, OCW, PO Raad en Lectoreninitiatief nieuwkomers, 2017 
5 Zie https://taallectoren.nl - homepage 

https://taallectoren.nl/
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Bestaande wachtlijsten in de jeugdzorg zijn en blijven een ernstig probleem. Zo blijkt ook uit recent lande-
lijk onderzoek6:  

• kinderen wachten gemiddeld 10 maanden op jeugdzorg; 

• binnen de jeugdzorg zijn de wachtlijsten voor therapie en diagnostiek het langst; 

• 98% van de hulpverleners maakt zich hier zorgen over; 

• de wachtlijsten zijn gegroeid in de coronaperiode. 

Het landelijke beeld gaat ook op voor de situatie in de gemeente Haarlemmermeer. We zien hier wachtlijs-
ten ontstaan bij diagnostiek, behandeling en bij verblijf. Dit laatste wordt vaak als het meest prangend er-
varen omdat daar de nood het meest acuut lijkt. Echter: diagnostiek is een erg belangrijke stap, omdat deze 
voorwaardelijk is voor de rest van de ondersteuning. Als je niet weet wat er aan de hand is, weet je immers 
ook niet waar je mee aan de slag moet.  

De wachtlijsten zorgen ervoor dat kinderen die wachten op diagnostiek en/of specifieke ondersteuning ge-
plaatst worden binnen de voorschoolse educatie, terwijl dat niet (altijd) de beste plek voor hen is. Dit zorgt 
wel voor extra belasting van de VE-groepen en de medewerkers in de kinderopvang.  
Het gevolg van de wachtlijsten voor jonge nieuwkomers in de gemeente Haarlemmermeer is ook dat de 
kansen op doorstromen vanuit het schakelonderwijs naar regulier vervolgonderwijs afnemen en dat vol-
gens het SWV PO vaker dan nodig zou zijn wordt verwezen naar het speciaal onderwijs.  
 

Actie: Nadere verkenning is nodig om te onderzoeken of deze signalen te onderbouwen zijn met kengetallen 
en te inventariseren welke acties nodig zijn.  

 

2.7 Uitstromen naar een niveau dat niet past bij het potentieel 
Verhoudingsgewijs stromen nieuwkomers vaker uit naar lagere niveaus in het voortgezet onderwijs dan 
passend zou zijn gezien hun cognitieve capaciteiten, zeggen de onderwijspartners. 
Daarbij is een complicerende factor dat het met de in het onderwijs gebruikte testen moeilijk is om vast te 
stellen wat het juiste onderwijsniveau is, als iemand geen of onvoldoende Nederlands spreekt. 
Dit is een belangrijk vraagstuk waarvoor we meer data nodig hebben en een gedeelde visie moeten ontwik-
kelen. Taalproblematiek werkt door in alle schoolvakken en heeft dus effect op de schoolprestaties, ook als 
het gaat om bijvoorbeeld rekenen. 
 
We vragen ons af: 

• Zijn er valide gegevens voorhanden over de uitstroom van de nieuwkomers in PO en VO in Haar-
lemmermeer en de trends daarin?  

• Landelijk gezien is volgens Inspectiedata 30% van de leerlingen van de entreeopleiding in het MBO 
een nieuwkomer. 7 Nieuwkomers zijn daar dus sterk oververtegenwoordigd en de vraag is of dat 
past bij hun cognitieve niveau. Hoe is dat in Haarlemmermeer?  

• Hoe stellen we bij nieuwkomers het juiste onderwijsniveau vast? Welke kindkenmerken zijn daarbij 
van belang? 
 

Actie: Data verzamelen over uitstroom en analyseren, oorzaken achterhalen, aanbod bezien. 

 

2.8  Samenvattend 
Bovenstaande ontwikkelingen maken dat de samenwerkingsverbanden en de gemeente de noodzaak zien 
om te komen tot een nadere analyse, een herontwerp van het aanbod en het organiseren van de daarbij 
horende randvoorwaarden. Hierna volgt eerst de gezamenlijke, opnieuw afgestemde visie op onderwijs en 
zorg aan jonge nieuwkomers.  

 
6 Het is een eenzame, uitzichtloze tijd, stichting Het Vergeten Kind, mei 2021 
7 Samen werken aan een taalbeleid voor nieuwkomers, Maaike Hajer, lector HvU, 2019 
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3. Visie op het nieuwkomersaanbod 

In het beschrijven van de nieuwe gezamenlijke visie van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, 
de schoolbesturen, de gemeente en de kinderopvang (VE) op wat er nodig is voor jonge nieuwkomers ge-
bruiken we onderstaand model: The Golden Circle van Simon Sinek. 

 

WHY: Waarom aanbod op maat voor jonge nieuwkomers 0-18 jaar? 

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs, de scholen en schoolbesturen, de gemeente Haarlem-
mermeer en de kinderopvang maken zich sterk voor kansengelijkheid en inclusie. Deze partners willen dat 
alle kinderen zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden en dat zij daarbij de juiste ondersteuning 
krijgen. Voor nieuwkomers betekent dat: een aanbod om de Nederlandse taal en cultuur te leren kennen, 
een passende vorm van kinderopvang met voorschoolse educatie, passend onderwijs met de juiste onder-
steuning en waar nodig inzet van jeugdzorg. Vaak is daarbij maatwerk nodig, als het gaat om kinderen die 
het Nederlands nog niet of onvoldoende beheersen. Dat is nodig om optimaal te kunnen profiteren van het 
reguliere onderwijs en te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving. 
Zie ook hoofdstuk 2 voor de ‘WHY. 

 

HOW: Hoe bereiken we een passend aanbod voor jonge nieuwkomers? 

Ons gezamenlijke streven is: 

• Een gezamenlijke visie formuleren over wat we in Haarlemmermeer concreet verstaan onder een 
passend aanbod voor nieuwkomers tussen 0 en 18 jaar op het gebied van onderwijs en jeugdzorg. 

• Op basis van nadere analyse komen tot een herontwerp van het nieuwkomersaanbod. 

Daarbij kijken we niet alleen naar de internationale taalklassen, maar ook naar het aanvullende NT2-onder-
wijs, de voorschoolse educatie, de jeugdzorg, preventie, expertise-opbouw bij professionals en ander aan-
bod dat jonge nieuwkomers helpt om het Nederlands voldoende te leren beheersen om te kunnen partici-
peren. Met ‘voldoende’ bedoelen we voldoende om uiteindelijk een diploma te kunnen behalen in het 
voortgezet onderwijs dat past bij hun cognitieve capaciteiten, zodat zij voorbereid zijn op de volgende stap 
richting vervolgopleiding of werk. 

 
  



 
Koersnotitie NIEUW in Haarlemmermeer 9 LEA-besluitversie 260122 
 

WHAT: Wat gaan we doen?   

Daartoe willen we het volgende doen:   

1. Bestuurlijk akkoord op deze koersnotitie in besturenoverleg LEA 26 januari 2022 
2. Definitieve samenstelling brede stuurgroep Nieuwkomers 0-18 januari 2022 
3. Samen werken aan een herontwerp van het nieuwkomersaanbod eerste half jaar 2022 
4. Nadere doelgroep analyse uitvoeren eerste kwartaal 2022 
5. Meer relevante data verzamelen eerste kwartaal 2022 
6. Financiering in kaart brengen eerste half jaar 2022 
7. Jaarlijks activiteitenplan met begroting maken eerste half jaar 2022 
8. Opbouwen van een expertisecentrum NT2 in de regio (reeds gestart) 2021 e.v. 
9. Het aanbod op de reguliere scholen versterken 2022 e.v. 
10. Monitor inrichten 2022 
11. Jaarlijkse evaluatie nieuwkomersaanbod vanaf eind 2022 

Zie ook paragraaf 8: Stappenplan 

 

4. Beleidskaders SWV en gemeente 
 

In dit hoofdstuk vermelden we kort met welke beleidskaders en wetten het aanbod voor jonge nieuwko-
mers samenhangt. 

Beleidskaders 

• Beleid jeugd en jeugdzorg, beleid voorschoolse educatie en kinderopvang, onderwijsachterstandenbe-
leid en beleid stevige sociale basis, gemeente Haarlemmermeer. 

• Beleid passend onderwijs van samenwerkingsverband PO Haarlemmermeer en VO Amstelland en de 
Meerlanden. 

• Beleid schakelklassen van de schoolbesturen Dunamare en Meer Primair. 

• Landelijk beleid Kansengelijkheid en Inclusie. 
 
Wetten 

• Wet op het Primair Onderwijs 

• Wet op het Voortgezet Onderwijs 

• Wet Passend Onderwijs 

• Jeugdwet 

• Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) 

• Vreemdelingenwet 
 
Relevante documenten: 

• Ondersteuningsplan met addendum SWV PO Haarlemmermeer 

• Ondersteuningsplan 2022-2016 SWV Amstelland en de Meerlanden 

• Werkprogramma onderwijs en jeugdhulp 2019-2022, gemeente Haarlemmermeer 

• Lokaal Educatieve Agenda 2021-2024, gemeente Haarlemmermeer 

• Jong in Haarlemmermeer, opvoeden en opgroeien, 2020-2024 

• Samen bouwen aan een krachtig nieuw Haarlemmermeer, Coalitieakkoord 2019-2022 

• Onderzoek Gelijke kansen in het onderwijs, SER, juni 2021 

• Koersnotitie + Themaoverzicht  Agendacommissie Kansengelijkheid 

• Nota van B&W: Aanpak taal- en onderwijsachterstanden, 23 april 2019. 
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5. Financiering 

Hierna volgen de bestaande financieringsstromen voor nieuwkomers 0-18 jaar.  

5.1 Bekostiging vanuit het Rijk voor nieuwkomers 

Scholen kunnen, naast de basisbekostiging die ze voor alle leerlingen krijgen, aanvullende bekostiging krij-
gen van het Rijk voor nieuwkomers die niet de Nederlandse nationaliteit hebben. Het Rijk hanteert in de 
regelgeving hierbij de term ‘asielzoekers en overige vreemdelingen’. De aanvragen en uitkeringen lopen via 
DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). 

5.1.1 Rijksbekostiging nieuwkomers - Primair onderwijs 
Elke reguliere PO-school die bij haar leerlingen nieuwkomers heeft kan bijzondere bekostiging aanvragen 
bij het Rijk. Dit moet expliciet aangevraagd worden. Gekeken wordt naar leerlingen die staan ingeschreven 
op het specifieke brinnummer van de aanvragende school. Bij de eerste aanvraag is de bekostiging een ho-
ger bedrag (voor een nieuwkomer die korter dan een jaar in Nederland is). De bijzondere bekostiging kan 
worden aangevraagd voor nieuwkomers die korter dan 4 jaar in Nederland woonachtig zijn. Een school 
voor speciaal basisonderwijs (SBO) kan ook bekostiging voor nieuwkomers aanvragen, maar een school 
voor speciaal onderwijs (SO) niet. 

5.1.2 Rijksbekostiging nieuwkomers - Voortgezet onderwijs 
De aanvullende bekostiging voor het VO bestaat uit een bedrag per nieuwkomer en de eenmalige voorbe-
reidingskosten. Het schoolbestuur ontvangt de bekostiging voor nieuwkomers wanneer zij op de teldatum 
1 oktober korter dan 2 jaar in Nederland zijn. Daar is geen aparte aanvraag voor nodig. Het schoolbestuur 
ontvangt het bedrag per nieuwkomer (de nieuwkomersbekostiging) automatisch, als het hier recht op 
heeft. Dat loopt via DUO op basis van de registratie in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen 
BRON). 
De eenmalige voorbereidingskosten moet de school/het schoolbestuur wel zelf aanvragen. Daar heeft men 
recht op als de school minimaal 10 nieuwkomers heeft en niet eerder voorbereidingskosten heeft gekre-
gen. 
 

5.1.3 Nederlandse nationaliteit en niet-Nederlandstalig? 
Een erkende lacune in de wetgeving zorgt ervoor dat er geen extra bekostiging is van het Rijk voor niet-Ne-
derlandstalige leerlingen, als of de leerling zelf of één van de ouders de Nederlandse nationaliteit heeft. 
 

5.1.4 Details te vinden bij LOWAN en DUO 
Hierboven zijn geen bedragen opgenomen. Alle aanvullende informatie over bedragen, wet- en regelgeving 
t.a.v. nieuwkomers, een rekentool en de aanvraagformulieren zijn te vinden via de website van stichting 
LOWAN, http://www.lowan.nl. 
Ook op de website van DUO is meer detailinformatie te vinden over de bekostiging van het Rijk voor nieuw-
komers. Zie http://duo.nl/zakelijk. 
 

5.1.5 Niet genoeg?  
In de gemeente Haarlemmermeer is in 2019 geconstateerd dat de rijksbijdrage die de scholen ontvangen 
niet toereikend om de gewenste onderwijskwaliteit te realiseren, zie de B&W nota uit 20198. 
 

  

 
8 Nota van B&W: Aanpak taal- en onderwijsachterstanden, 23 april 2019. 
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5.2 Bijdragen vanuit de gemeente Haarlemmermeer 

Naast de middelen vanuit het rijk draagt ook de gemeente Haarlemmermeer bij aan het aanbod voor 
nieuwkomers. Deze middelen komen vanuit het Gemeentelijk Onderwijsachterstanden Beleid9 (goab). Een 
overzicht van de huidige begroting staat in onderstaande tabel. Daarbij geldt dat een deel van dit aanbod 
(onderdelen 1, 2, 7) niet alleen voor nieuwkomers bedoeld is, maar ook voor anderen.  

Tabel 1   Overzicht Inzet gemeentelijke middelen voor Nieuwkomers 0-18 jaar in 2021 

1. Voorschoolse Educatie (VE)  € 2.433.900 

2. Tutoring in het onderwijs (TIO)  € 66.800 

3. Schakelklas PO  € 280.000 

4. Schakelklas VO  € 99.000 

5. Verlengde lesdag NT2  € 100.000 

6. Pilot schoolzwemmen VO  € 20.000 

7. Studiebieb  € 60.000 

Totaal  € 3.059.700 

 

5.2.1 Voorschoolse educatie 
Voorschoolse Educatie (VE) is gericht op het stimuleren van de taalontwikkeling in de Nederlandse taal, 
waarbij het doel is dat kinderen zo veel mogelijk zonder taalachterstand starten op de basisschool. Het VE-
aanbod is 960 uur voor doelgroeppeuters met een VE-indicatie van 2½ tot 4 jaar. Binnen de gemeente 
Haarlemmermeer is dit vormgegeven met een aanbod van 16 uur per week, verdeeld over vier dagdelen 
van 4 uur en in een enkel geval vijf dagdelen van 3,25 uur. Met een dekkend en kwalitatief hoogwaardig 
aanbod voor jonge kinderen met een (risico op) taalachterstand in het Nederlands voldoen wij aan de wet 
Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE, 1 augustus 2010). 
In de gemeente Haarlemmermeer zijn op dit moment 5 aanbieders met een VE-aanbod.  

 

5.2.2 Tutoring in het onderwijs (TIO) 
In 2017 is de gemeente met het samenwerkingsverband PO Haarlemmermeer gestart met een pilot voor 
ondersteuning van leerlingen met een taal- en/of onderwijsachterstand in groep één en twee van het basis-
onderwijs. Deze leerlingen kunnen namelijk niet terecht in de schakelklassen - de schakelklassen starten 
vanaf groep drie - maar hebben wel baat bij extra begeleiding (ondersteuning) vanwege een taalachter-
stand. Door Tutoring in het onderwijs (TIO) kan op iedere basisschool de leerkracht en/of de leerling onder-
steund worden. Het gaat hierbij om ondersteuning bij het op gang brengen of stimuleren van de Neder-
landse taal en voor een kansrijke aansluiting in de groep bij de start in het basisonderwijs.   

5.2.3  Gemeentelijke bijdrage schakelklassen PO en VO 
De rijksbijdrage die de scholen ontvangen is niet toereikend om de gewenste onderwijskwaliteit te realise-
ren, zie de B&W nota uit 2019. De gemeente Haarlemmermeer vult de rijksbijdrage aan en subsidieert de 
schakelklassen in het primair onderwijs met een bedrag van € 2.000 per jaar per leerling, met een maximaal 
aantal leerlingen van 140 leerlingen. 
In het voorgezet onderwijs subsidieert de gemeente € 900 per jaar per leerling. Gerekend met een mini-
mum van 90 leerlingen en maximaal 110 leerlingen.  

5.2.4  Verlengde lesdag NT2 in VO/MBO 
Voor de Verlengde lesdag NT2 is er een samenwerking van het Samenwerkingsverband Amstelland en 
Meerlanden, de VO-scholen en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Voor leerlingen met een taal- en 
onderwijsachterstand wordt een maatwerktraject opgezet. De Verlengde lesdag NT2 maakt het regulier 
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onderwijs toegankelijker voor leerlingen die uit de schakelklas komen en voor leerlingen die nog geen Ne-
derlands, maar wel Engels spreken. Deze leerlingen kunnen een tweetalige opleiding volgen maar dienen 
examen af te leggen in het Nederlands. Met de Verlengde lesdag NT2 geven wij deze leerlingen de moge-
lijkheid om op een passend niveau te diplomeren. De inzet op extra taalonderwijs in het regulier VO en het 
MBO gaat middels een cofinanciering van het Samenwerkingsverband Amstelland en Meerlanden en de 
deelnemende scholen. De gemeente draagt jaarlijks € 100.000 bij. 

5.2.5 Studiebieb 
De Studiebieb biedt huiswerkbegeleiding aan kinderen en deze begeleiding wordt vergoed voor ouders die 

dit niet zelf kunnen betalen. Het inkomen van de ouders wordt getoetst en bij de school wordt opgevraagd 

of huiswerkbegeleiding nodig is.  

5.2.6 Subsidie voor schoolzwemmen nieuwkomersonderwijs VO 
Momenteel is er een pilot schoolzwemmen voor nieuwkomers in de VO-leeftijd van start gegaan. De kosten 
hiervan bedragen jaarlijks € 20.000,-. De groep gaat op de fiets naar het zwembad. In mei 2022 wordt deze 
pilot geëvalueerd. 

5.2.7      Opvoed- en opgroeiondersteuning  
De jeugdgezondheidszorg biedt extra zorg voor nieuwkomersgezinnen wanneer zij uit gebieden komen 
waar geen westerse gezondheidszorg is en/of uit oorlogsgebieden. Deze gezinnen worden uitgenodigd voor 
extra bezoeken, waarbij gekeken wordt naar zowel het lichamelijk als het sociaal en mentaal welzijn.  
Dit gaat dus om zorg die naast de reguliere contactmomenten extra wordt aangeboden.  
Daarnaast biedt de Gemeente Haarlemmermeer het programma Home-Start aan. Dit programma biedt op-
voed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte opvoedvragen en richt zich in de praktijk vooral op 
nieuwkomers. De ondersteuning is kosteloos en vrij toegankelijk; er is geen verwijzing voor nodig.    

5.3  Bijdrage vanuit de schoolbesturen/samenwerkingsverbanden 
Vanuit de samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO worden nu geen extra middelen beschik-
baar gesteld voor nieuwkomers. De nieuwkomers tellen mee bij de leerlingaantallen van de scholen en 
daarop is de bekostiging vanuit passend onderwijs gebaseerd. Dat heeft er ook mee te maken dat geld van 
de samenwerkingsverbanden niet besteed mag worden aan NT2-onderwijs. De Inspectie is er heel expliciet 
in dat dit onrechtmatige inzet van de middelen voor passend onderwijs is.    
Het SWV VO doet wel aan cofinanciering met scholen bij het aanbod: Verlengde lesdag NT2. 
Natuurlijk wordt er op de scholen op verschillende manieren taalondersteuning geboden aan iedere leer-
ling die taalproblemen/taalachterstand heeft en daar maken ook nieuwkomers gebruik van. Maar dat aan-
bod en het ermee gepaard gaande budget is niet specifiek voor nieuwkomers alleen bedoeld.  
Het schoolbestuur Meer Primair heeft op een aantal scholen voor primair onderwijs incidenteel extra mid-
delen voor nieuwkomers ingezet. 

5.3    NPO-middelen inzetbaar? 
De scholen, het SWVAM en de gemeente hebben sinds september 2021 tijdelijke middelen beschikbaar uit 
het Nationaal Plan Onderwijs. Dit zijn geen structurele middelen en moeten voor een specifieke periode 
worden ingezet. De regeling is er voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023. Mogelijk kan deze periode 
verlengd worden in overleg met het Rijk, want meerdere scholen en gemeenten geven aan dat de periode 
te kort is om te komen tot een zinvolle inzet van het budget. 

We willen uitzoeken of de NPO-middelen (deels) in te zetten zijn bij de stappen om te komen tot een her-
ontwerp van het aanbod voor nieuwkomers 0-18 jaar. Daarbij is het wel noodzakelijk om coronagerela-
teerde gevolgen voor nieuwkomers en incidentele kosten versus structurele kosten separaat te kunnen be-
noemen. 

Actie: Begroting maken en financieel toetsen van het herontwerp. Opnieuw bekijken welke financiële midde-
len beschikbaar/inzetbaar zijn. Onderscheid maken tussen incidentele en structurele kosten. 
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6. Verantwoordelijkheden 
6.1 Gezamenlijke verantwoordelijkheid en specifieke rollen 
Alle betrokken partijen voelen zich samen verantwoordelijk voor een passend aanbod voor de nieuwko-
mers, maar hebben daarbij wel verschillende rollen. De partners zijn samen verantwoordelijk voor: 

• de aansluiting onderwijs – jeugdzorg; 

• de doorgaande lijn in het aanbod bij overgangen van VE, PO, VO en vervolgopleiding/arbeidsmarkt; 

• maatwerk waar nodig voor de ontwikkeling van het kind. 

Verantwoordelijkheid Gemeente 
De gemeente heeft de taak om te zorgen voor voldoende kwaliteit in het regulier peuterwerk en een dek-
kend hoogwaardig aanbod van voorschoolse educatie (VE). In Haarlemmermeer draagt de gemeente daar 
samen met de kinderopvangorganisaties zorg voor.  
Nieuwkomers tot 18 jaar vallen, net als hun leeftijdgenoten, onder de Jeugdwet met de bijhorende ge-
meentelijke verantwoordelijkheden. Al het aanbod voor de jeugd dat de gemeente mogelijk maakt, waar-
onder het aanbod aan onderwijs en jeugdzorg, is voor hen beschikbaar. 
Verder draagt de gemeente vanuit het Gemeentelijk Onderwijsachterstanden Beleid bij aan het aanbod 
voor nieuwkomers, vanuit de verantwoordelijkheid om samen met het onderwijs te werken aan het voor-
komen van onderwijsachterstanden. 

Verantwoordelijkheid Samenwerkingsverbanden passend onderwijs 
De beide samenwerkingsverbanden zien het als hun verantwoordelijkheid om een dekkend aanbod te reali-
seren van onderwijs en ondersteuning in de regio. Vanuit die verantwoordelijkheid  dragen zij bij aan de 
ondersteuning van jonge nieuwkomers. De twee meest relevante onderdelen van het toezichtkader van de 
Inspectie van het Onderwijs voor samenwerkingsverbanden zijn:  

RPO1. Dekkend netwerk van voorzieningen:  
Het samenwerkingsverband heeft voor alle leerlingen in het samenwerkingsverband die extra ondersteuning nodig 
hebben een passende onderwijsplek beschikbaar. 
RPO2. Regionale samenwerking:  
Het samenwerkingsverband werkt samen in de regio en zorgt voor een doorgaande leerlijn en realiseert een aanslui-
ting tussen het onderwijs en de jeugdhulp in de regio. 

 

Verantwoordelijkheid Schoolbesturen 
Schoolbesturen met schakelklassen zijn verantwoordelijk voor de eerste opvang in het onderwijs van de 
jonge nieuwkomers. Schoolbesturen hebben ook een verantwoordelijkheid voor nieuwkomers die recht-
streeks naar een reguliere school gaan en niet eerst naar de schakelklas. Voorheen was er in het PO een 
convenant tussen de schoolbesturen, waarin stond dat alle nieuwkomers in Haarlemmermeer eerst naar de 
schakelklas gingen. In de praktijk gaat nu (najaar 2021) naar schatting de helft van de kinderen onder de 12 
jaar naar een reguliere school. Ook in het VO gaan niet alle nieuwkomers eerst naar de schakelklas. 
De reguliere scholen kunnen Rijksbekostiging krijgen voor nieuwkomers, zie paragraaf 5.1.1 en 5.1.2. Dat 
gaat gepaard met de bijbehorende verantwoordelijkheid voor het aanbod. 
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7. Overleg en sturing 
7.1 Brede stuurgroep Nieuwkomers 0-18 jaar 
In het primair onderwijs is in het voorjaar 2021 een stuurgroep ITK (internationale taalklassen) ingericht. De 
gemeente en het SWVAM (voortgezet onderwijs) participeren daarin sinds het najaar van 2021. Met deze 
partijen is voorliggende koersnotitie gemaakt. 

Vanaf eind januari 2022 willen we werken met een brede stuurgroep ‘Nieuwkomers 0-18 jaar’ om te komen 
tot een herontwerp en een plan van aanpak daarbij. We vinden het belangrijk dat binnen de stuurgroep de 
volgende partijen zijn vertegenwoordigd: PO, VO, SWV’s en gemeente (VE, jeugdzorg, nieuwkomersbeleid). 

De voorlopige samenstelling van de stuurgroep is: 

Frans Jordaan directeur bestuurder van SWV VO Amstelland en de Meerlanden 
Seline Kloosterman directeur-bestuurder van SWV PO Haarlemmermeer 
Eef Niezing schoolbestuurder Meer Primair (ITK Wereldwijs) 
April van Loenen schoolbestuurder Dunamare (ITK Hoofdvaart College) 
Frieda Coppens beleidsmedewerker nieuwkomers gemeente (SSC) 
Marielle Dijkstra beleidsmedewerker voorschoolse educatie gemeente (SSC) 
Lian van Geel beleidsmedewerker jeugdzorg gemeente (MOZ) 
 

Actie: Definitieve samenstelling van de Stuurgroep Nieuwkomers vaststellen. In het herontwerp komt te 
staan welke werkgroepen waarmee aan de slag gaan. 

 
 

7.2 LEA 
Op het Besturenoverleg van de LEA (Lokale Educatieve Agenda) staat het onderwerp  
Nieuwkomers 0-18 op de agenda. Daar worden bestuurlijke besluiten genomen m.b.t. dit thema. 
 

Actie: Bestuurlijk besluit over deze koersnotitie: Besturenoverleg LEA 26-1-2022 
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8. Stappenplan 
Hieronder staan de stappen die de partners willen zetten vanaf 1 januari 2022 om te komen tot een geza-
menlijk visie en een herontwerp van het nieuwkomersaanbod in de gemeente Haarlemmermeer. 

1. Bestuurlijk akkoord op deze koersnotitie in besturenoverleg LEA 26 januari 2022 
2. Definitieve samenstelling brede stuurgroep Nieuwkomers 0-18 januari 2022 
3. Samen werken aan een herontwerp van het nieuwkomersaanbod eerste half jaar 2022 
4. Nadere doelgroep analyse uitvoeren eerste kwartaal 2022 
5. Meer relevante data verzamelen eerste kwartaal 2022 
6. Financiering in kaart brengen eerste half jaar 2022 
7. Jaarlijks activiteitenplan met begroting maken eerste half jaar 2022 
8. Opbouwen van een expertisecentrum NT2 in de regio (reeds gestart) 2021 e.v. 
9. Het aanbod op de reguliere scholen versterken 2022 e.v. 
10. Monitor inrichten 2022 
11. Jaarlijkse evaluatie nieuwkomersaanbod vanaf eind 2022 

 

9. Ondertussen 
Ondertussen is er in de periode dat we samen werkten aan deze koersnotitie al veel input verzameld voor 
het herontwerp en de volgende acties zijn in gang: 

• Opbouwen van een expertisecentrum NT2 in de regio. Het schoolbestuur Meer Primair en ITK Wereld-
wijs hebben hierin de lead en werken hieraan sinds september 2021. De concrete dienstverlening van 
het toekomstige expertisecentrum is afhankelijk van de geplande nadere analyse van de doelgroep en 
het herontwerp van het benodigde aanbod voor nieuwkomers. 

• Data verzamelen, bijvoorbeeld hebben ITK Wereldwijs (schakelklassen PO) en ITK Hoofdvaart College 
(schakelklassen VO) cijfers aangeleverd rond leerlingenaantallen en in- en uitstroom. 

• Een uitgebreidere beschrijving van het bestaande aanbod is gemaakt en moet deels nog worden aange-
vuld. 

• De brede stuurgroep Nieuwkomers 0-18 jaar is voorlopig samengesteld. 

• Een vervolgafspraak van de brede stuurgroep volgt in februari 2022 om verder te gaan met het heront-
werp. 

• We overleggen of vooruitlopend op het herontwerp eenmalig een bestuurlijke financiële afspraak nodig 
is wegens frictiekosten, ontstaan door de onzekere instroom in 2021. Het Hoofdvaart College heeft 
daardoor een actueel financieel tekort. 

 
 


