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arrangement   
nieuwkomers 



Aanleiding

Vanuit de vraag naar kennis en 

expertise door het regulier onder-

wijs, ten behoeve van het bewerk-

stelligen van een goede overgang 

van nieuwkomersonderwijs naar 

nieuwe school, is een drietal  

arrangementen ontwikkeld. 

Deze hebben allen als doel de leer- 

kracht en/of het schoolteam te  

versterken, door vanuit de behoefte 

van de leerling kennis en vaardig- 

heden op dit onderwerp te  

vergroten.

Huidige situatie

In Nederland zijn 4 typen nieuw- 

komersonderwijs te onderscheiden. 

Type 1 zijn scholen verbonden aan 

een asielzoekerscentrum, bijvoor-

beeld ‘POL-locatie De Bosrand’ in 

Wageningen. Type 2 scholen, zijn 

scholen die uitsluitend lesgeven 

nieuwkomers en uit minimaal drie 

groepen bestaan. In het SWV is dat 

‘de Schakel’ in Ede. Voorbeelden 

van type 3 scholen binnen het SWV 

zijn ‘De Vlieger’ in Veenendaal,  

‘De Tarthorst’ in Wageningen,  

‘De Drieslag’ in Elst en de taalklas in 

Barneveld. Zij hebben één of twee 

groepen nieuwkomers binnen hun 

reguliere school. Type 4 tenslotte, 

zijn reguliere basisscholen met een 

enkele nieuwkomer. In het SWV 

zitten deze scholen m.n. in de  

buitengebieden, wanneer bijvoor-

beeld vervoer naar een nieuw- 

komersvoorziening moeilijk te 

regelen is.

Vanuit inventarisatie en onderzoek 

blijkt dat de behoefte van reguliere 

scholen in het ondersteunen van 

nieuwkomers voornamelijk ligt op 

het gebied van meekijken en  

praktische handvatten in de groep 

en het opdoen van teambrede  

kennis over NT2-, traumasensitief- 

 en cultuursensitief onderwijs.  

Bij dit laatste spelen twee vragen: 

‘wat kan de leerkracht doen om 

deze leerling zo goed mogelijk te 

helpen?’ en ‘hoe kan de school zijn 

kennis en ondersteuningsvaardig-

heden vergroten?’



Daarnaast blijkt ook dat in het  

gehele samenwerkingsverband 

steeds meer vraag is naar het mee-

denken over een VO (voortgezet 

onderwijs) advies, dat recht doet 

aan de leerling. Ook (of misschien 

wel: vooral) als de leerling al een 

paar jaar in Nederland is.

Arrangementen

Vanuit de gedachte de basisonder-

steuning op scholen te versterken 

en ‘professional in the lead’ zijn 

de arrangementen gericht op de 

leerkracht en/of het team. 

Ze zijn nadrukkelijk niet bedoeld 

om ondersteuning aan leerlingen te 

bieden. Indien er tijdens of na inzet  

van het arrangement blijkt dat 

er sprake is van een extra onder-

steuningsvraag, kan dit in overleg 

met school, steunpuntcoördinator, 

themaspecialist nieuwkomers en 

mogelijk lokaal team besproken 

worden.

Wanneer er in een opeenvolgende 

periode meerdere nieuwkomers op 

een school aangemeld worden, zal 

in samenspraak met de steunpunt-

coördinator, gekeken worden welke 

onderdelen van de arrangementen 

nodig en/of ondersteunend zijn. 

Het kan bijvoorbeeld nodig zijn dat 

de themaspecialist nieuwkomers 

in één schooljaar bij verschillende 

leerkrachten meekijkt in de klas en/

of tips geeft. Teambrede onder- 

delen uit de arrangementen zullen 

daarentegen niet meerdere keren 

per schooljaar nodig zijn.



“ Doel van elk arrangement is  
het versterken van  
de leerkracht en/of  
het team”



Arrangement 1 
basis arrangement voor reguliere school  

met tweedejaars nieuwkomer

• Mogelijke onderdelen (inhoudelijk):

 - Meekijken in de klas

 - Praktische handvatten voor de leerkracht
• Algemene informatie over Nederlands als tweede taal ((individueel of teambreed)
•  Algemene informatie over cultuursensitieve communicatie met ouders (individueel 

of teambreed)
• Ondersteuning bij ontwikkelen/borgen van noodzakelijk taalaanbod
•  Advisering op hoe de leerkracht/het team hun kennis en ondersteunings- 

vaardigheden m.b.t. tot nieuwkomers kunnen vergroten
•  In overleg met themaspecialist nieuwkomers bepalen welke onderdelen van het 

arrangement nodig zijn
• Arrangement van maximaal 4 uur in totaal

Dit arrangement kan ‘standaard’ worden afgegeven wanneer tweedejaars  

nieuwkomers van een nieuwkomersschool naar de reguliere school gaan.  

Ontvangende scholen zijn echter niet verplicht hier gebruik van te maken.

Hoe vraag ik dit aan: 

De ontvangende school vraagt recht- 

streeks bij de steunpuntcoördinator aan, 

zij zetten dan de themaspecialist nieuw-

komers in. 



Arrangement 2 
basis arrangement voor reguliere 

school eerstejaars nieuwkomer

• Mogelijke onderdelen (inhoudelijk):

 - Meekijken in de klas

 - Praktische handvatten voor de leerkracht
• Algemene informatie over Nederlands als tweede taal ((individueel of teambreed)
•  Algemene informatie over cultuursensitieve communicatie met ouders (individueel 

of teambreed)
• Ondersteuning bij ontwikkelen/borgen van noodzakelijk taalaanbod
•  Advisering op hoe de leerkracht/het team hun kennis en ondersteunings- 

vaardigheden m.b.t. tot nieuwkomers kunnen vergroten
•  In overleg met themaspecialist nieuwkomers bepalen welke onderdelen van het 

arrangement nodig zijn
• Arrangement van maximaal 4 uur in totaal

Dit arrangement kan worden afgegeven wanneer er geen nieuwkomersvoorziening 

in de buurt is en vervoer niet geregeld kan worden. Er kunnen ook andere redenen 

zijn om geen gebruik te maken van de nieuwkomersvoorziening. Dit wordt altijd 

besproken met de steunpuntcoordinator. 

Hoe vraag ik dit aan:  

De ontvangende school vraagt recht- 

streeks bij de steunpuntcoördinator  

aan, zij zetten dan de themaspecialist 

nieuwkomers in. 



Arrangement 3 
arrangement voor reguliere school  

t.b.v. een nieuwkomer die korter dan  

4 jaar in Nederland is

• Mogelijke onderdelen (inhoudelijk):

 - Leerdoelen formuleren voor de komende jaren

 -   Ondersteuning bij leerstofaanbod samenstellen (bijvoorbeeld selecteren  

uit methodes)

 - meedenken bij opstellen VO advies
•   In overleg met themaspecialist bepalen welke onderdelen van het arrangement 

nodig zijn
• Arrangement van maximaal 2 uur
• Arrangement alleen afgeven bij hulpvraag op dit gebied
•  Arrangement kan afgenomen worden, ongeacht of arrangement 1 of 2 al is 

afgenomen

Hoe vraag ik dit aan:  

De ontvangende school vraagt recht- 

streeks bij de steunpuntcoördinator  

aan, zij zetten dan de themaspecialist 

nieuwkomers in. 
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