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1. Aanleiding 

In oktober 2018 verscheen vanuit het SWV de Beleidsnotitie Nieuwkomers, waarin geconstateerd 
werd dat scholen veelal onvoldoende toegerust zijn om een goede overgang van 
nieuwkomersonderwijs naar regulier onderwijs te kunnen bewerkstelligen. Leerlingen worden 
daardoor vaak op basis van hun taalachterstand een jaargroep lager ingedeeld, dan op basis van hun 
leeftijd verwacht mag worden. Ook wordt niet altijd het potentieel en de sociaal emotionele 
ontwikkeling van de leerling in ogenschouw genomen. In die beleidsnotitie werd ingezet op het 
versterken van de basisondersteuning door: 

• uitwisselen van kennis:  
o een eigen netwerk binnen het SWV. Het eigen netwerk c.q. de klankbordgroep is 

samengesteld uit een aantal mensen van de nieuwkomersvoorzieningen binnen het 
SWV. Deze klankbordgroep is een paar keer samen geweest, maar doordat de 
betrokken beleidsmedewerker (als kartrekker) een andere functie heeft gekregen 
buiten het SWV en door corona, is de groep sinds oktober 2020 niet meer bij elkaar 
gekomen. Het eigen netwerk hoeft niet opnieuw opgezet te worden, aangezien alle 
deelnemers ook deelnemen aan het landelijk en/of regionaal netwerk Lowan. Een 
eigen netwerk is dan dubbel. Wel is het goed om (half)jaarlijks een bijeenkomst te 
organiseren, waarbij de ontwikkeling binnen het SWV en onderlinge afstemming 
centraal staan. 

o Vanuit de innovatiesubsidie zijn een drietal projecten opgezet. De resultaten van deze 
projecten (bieden van ondersteuning, kinddossier en een protocol) zijn voor iedere 
school verkrijgbaar en zijn naar behoefte vrij te gebruiken. 

▪ Barneveld: de PWA heeft een protocol opgesteld voor de eigen school, wat 
moet je doen als je een nieuwkomer in de klas krijgt. Dit protocol kan gedeeld 
worden binnen het SWV, maar staat nog niet op SPOT 

▪ Veenendaal: kinddossier, waarin de beginsituatie van een leerling wordt 
vastgesteld, met bijbehorende leerlijnen en leerdoelen. Het kinddossier is 
zowel bruikbaar voor de nieuwkomersschool, als voor de ontvangende school, 
als overdrachtsdocument. Het kinddossier staat op SPOT. 

▪ Ede: ondersteuning, in diverse vormen, aan reguliere scholen die een 
tweedejaars nieuwkomer opnemen. De folder met de mogelijke 
ondersteuningsvormen staat op SPOT. 

• deelname aan het landelijk en regionaal netwerk Lowan. Dit gaat op persoonlijke titel en staat 
los van het SWV, maar werd wel aangeraden. 

• deskundigheidsbevordering van onder andere trauma sensitieve ondersteuning. Dit heeft 
geresulteerd in het aanbieden van trainingen SWV-breed en het instellen van een 
themaspecialist Trauma. 

• ontwikkelen van een arrangement nieuwkomers (taalondersteuning) voor reguliere scholen 
bij het opnemen van nieuwkomers.  

 
Het voorliggende beleidsstuk is van dit laatste punt de uitwerking. 

 

2. Analyse huidige situatie 

De vorm van een nieuwkomersvoorziening wordt bepaald op gemeentelijk niveau en elke gemeente 
let daarbij op het potentiële aantal leerlingen, de huisvestingsmogelijkheden en de financiën en legt 
dus andere accenten. Verschillende nieuwkomersvoorzieningen geven aan dat het prettig zou zijn 
wanneer het organiseren van de ondersteuning aan nieuwkomers binnen de reguliere scholen, 
centraal opgepakt kan worden om e.e.a. meer te stroomlijnen. 
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Het is in deze situatie heel goed mogelijk dat er nieuwkomers vanaf dag 1 op reguliere scholen zitten, 
zonder dat er een nieuwkomersvoorziening in beeld is geweest. Nog steeds is niet bij alle reguliere 
scholen in het SWV bekend dat er een nieuwkomersvoorziening in hun gemeente is. Daarnaast nemen 
reguliere scholen nieuwkomers op vanuit hun christelijke identiteit en visie of vanuit het idee dat het 
wel zal gaan lukken. De afgelopen jaren is meermaals gebleken dat scholen vervolgens tegen 
problemen aanlopen, omdat lesgeven aan een eerstejaars nieuwkomer net even wat anders vraagt 
dan lesgeven aan reguliere leerlingen. 
 
De andere kant komt juist ook vaak voor: reguliere scholen die geen tweedejaars nieuwkomer op 
willen nemen, omdat ze zelden een nieuwkomer hebben en niet goed weten hoe ze dat aan moeten 
pakken. vanuit de innovatiesubsidie hebben scholen met beide type vraagstukken de afgelopen twee 
jaar ondersteuning gevraagd bij onder andere ‘Nieuwkomersschool De Schakel’ in Ede.  
 
Vanuit de ervaring van de nieuwkomersschool blijkt dat de behoefte bij ontvangende reguliere scholen 
vooral ligt op het gebied van praktische tips in de klas, teambrede kennis opdoen over NT2-, 
traumasensitief- en cultuursensitief onderwijs en het meekijken in de klas. Bij dit laatste spelen twee 
vragen: ‘wat kan de leerkracht nog meer doen om deze leerling zo goed mogelijk te helpen’ en ‘is het 
een NT2-probleem of hebben we andere gespecialiseerde hulp nodig?’.  
 
Daarnaast blijkt vanuit de ervaring van nieuwkomersschool en vanuit de vraaggesprekken van de 
afgelopen tijd met de verschillende nieuwkomersvoorzieningen binnen SWV dat er steeds meer vraag 
is naar meedenken over een VO advies, dat recht doet aan de leerling. Ook (of misschien wel: vooral) 
als de leerling al een paar jaar in Nederland is. 
 

3. Arrangementen 

Er zijn drie mogelijke arrangementen ontwikkeld, welke allemaal als doel hebben de leerkracht en/of 
het team te versterken. Vanuit de behoefte van de leerling wordt ingezet op het vergroten van zowel 
kennis als vaardigheden van de leerkracht en het team en zijn daarom een vorm van expertise-deling. 
Dit betekent dat wanneer er in een opeenvolgende periode meerdere nieuwkomers op een school 
aangemeld worden, in samenspraak met de steunpuntcoördinator, gekeken moet worden welke 
onderdelen van de arrangementen nodig en/of ondersteunend zijn. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn 
dat de themaspecialist nieuwkomers in één schooljaar tijd bij verschillende leerkrachten meekijkt in 
de klas en/of tips geeft. Teambrede onderdelen daarentegen zullen niet meerdere keren per 
schooljaar nodig zijn. 
 
De arrangementen zijn nadrukkelijk niet bedoeld om ondersteuning aan de leerling te geven. De 
komende jaren wordt er binnen het SWV steeds meer in op het versterken van de basisondersteuning 
en ‘leerkracht in the lead’. Deze arrangementen zijn daarom gericht op de leerkracht en het team1.  
N.B. Indien tijdens of na afloop van een arrangement Nieuwkomers blijkt dat er sprake is van een extra 
ondersteuningsvraag, bijvoorbeeld door trauma gerelateerde problematiek dan kan in overleg met 
school, steunpuntcoördinator, themaspecialist nieuwkomers en mogelijk lokaal team besproken 
worden wat nodig is en waar die ondersteuning te halen (bijvoorbeeld inzet themaspecialist Trauma).  
 

3.1 Arrangement 1: basis arrangement voor reguliere school met tweedejaars nieuwkomer 

• Mogelijke onderdelen (inhoudelijk): 
o Meekijken in de klas 
o Praktische handvatten voor de leerkracht 

 
1 De resultaten van de innovatieprojecten (bieden van ondersteuning, opzetten van een kinddossier en een 
nieuwkomersprotocol) zijn ter aanvulling vrij verkrijgbaar. 
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o Algemene informatie over Nederlands als tweede taal (individueel of teambreed) 
o Algemene informatie over cultuursensitieve communicatie met ouders (individueel of 

teambreed) 

• Ondersteuning bij ontwikkelen/borgen van noodzakelijk taalaanbod 

• Advisering of de ondersteuningsbehoefte in eerste instantie een NT2-probleem is of een 
trauma-probleem 

• In overleg met themaspecialist nieuwkomers bepalen welke onderdelen van het arrangement 
nodig zijn 

• Arrangement van maximaal 4 uur in totaal 
 
Nieuwkomersscholen geven bij de warme overdracht aan de ontvangende school aan dat er een 
arrangement beschikbaar is. Basisarrangement 1 kan door de ontvangende school rechtstreeks bij de 
steunpuntcoördinator worden aangevraagd, zij zetten dan de themaspecialist nieuwkomers in. 
Hierdoor zijn zij op de hoogte van de inzet die gepleegd wordt, kunnen zij de voortgang en het budget 
bewaken. Na afloop van het arrangement koppelt de themaspecialist nieuwkomers naar de 
steunpuntcoördinator terug welke onderdelen van het arrangement uitgevoerd zijn. Dit arrangement 
kan ‘standaard’ afgegeven worden wanneer tweedejaars nieuwkomers van een nieuwkomersschool 
naar de reguliere school gaan. Ontvangende scholen zijn echter niet verplicht hier gebruik van te 
maken. 
 

3.2 Arrangement 2: basis arrangement voor reguliere school met een eerstejaars nieuwkomer 

• Mogelijke onderdelen (inhoudelijk): 
o Meekijken in de klas 
o Praktische handvatten voor de leerkracht 
o Algemene informatie over Nederlands als tweede taal ((individueel of teambreed) 
o Algemene informatie over cultuursensitieve communicatie met ouders (individueel of 

teambreed) 

• Ondersteuning bij ontwikkelen/borgen van noodzakelijke taalaanbod 

• Advisering of de ondersteuningsbehoefte in eerste instantie een NT2-probleem is of een 
trauma-probleem 

• In overleg met themaspecialist nieuwkomers bepalen welke onderdelen van het arrangement 
nodig zijn 

• Arrangement van maximaal 4 uur in totaal 
 
Bij arrangement 2 overlegt de school met de steunpuntcoördinator over de mogelijke inzet hiervan. Er 
kunnen zich twee situaties voordoen: 

• Is de leerling nog niet aangenomen op de reguliere school en wordt er op preventief een 
arrangement aangevraagd? De steunpuntcoördinator kijkt of er een passende 
nieuwkomersvoorziening in de buurt is. Zo niet: arrangement kan afgegeven worden. Zo ja: 
dan wordt overlegt waarom  de nieuwkomer niet naar de nieuwkomersvoorziening gaat en 
maakt vervolgens afweging of er voldoende argumenten zijn om arrangement 2 af te geven. 

• Is de leerling al aangenomen op het reguliere onderwijs en wordt naderhand een arrangement 
gevraagd? De steunpuntcoördinator checkt waarom de leerling niet op voorhand naar een 
nieuwkomersvoorziening is gegaan en maakt afweging of inzet van arrangement 2 aan de orde 
is. 

 

3.3 Arrangement 3: arrangement voor reguliere school t.b.v. een nieuwkomer die korter dan 4 jaar in 

Nederland is 

• Mogelijke onderdelen (inhoudelijk): 
o Leerdoelen formuleren voor de komende jaren 
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o Ondersteuning bij leerstofaanbod samenstellen (bijvoorbeeld selecteren uit 
methodes) 

o meedenken bij opstellen VO advies 

• In overleg met themaspecialist nieuwkomers bepalen welke onderdelen van het 
arrangement nodig zijn 

• Arrangement van maximaal 2 uur 

• Arrangement wordt alleen afgegeven bij hulpvraag op dit gebied 

• Arrangement kan afgenomen worden, ongeacht of arrangement 1 of 2 al is afgenomen 
 
Voor arrangement 3 wordt door school tevens overlegt met de steunpuntcoördinator, waarna de 
steunpuntcoördinator al dan niet het arrangement toekent. Dit stelt de steunpuntcoördinator in staat 
te monitoren of (en hoe) het SWV al betrokken is om waar mogelijk deze ondersteuning op elkaar af 
te stemmen. 
 

4. Themaspecialist nieuwkomers 

De themaspecialist nieuwkomers werkt ambulant, aangezien zij naar verwachting regelmatig onder 
schooltijd mee zal moeten kijken in de klas. Het is daarom vrijwel niet mogelijk een themaspecialist 
nieuwkomers in te zetten die zelf voornamelijk voor de klas staat. 
 
Uit inventarisatie is gebleken dat het niet mogelijk en nodig is om binnen elk steunpunt een eigen 
themaspecialist nieuwkomers in te zetten. Het voordeel van een themaspecialist nieuwkomers die 
SWV-breed werkt, is dat de kennis gebundeld is en niet versnipperd. Het wordt daarmee makkelijker 
om beschikbare kennis te delen en een transfer te maken van het ene naar het andere steunpunt.  
 
Op dit moment zijn er binnen het SWV twee themaspecialisten nieuwkomers beschikbaar. Zij zijn 
voldoende flexibel inzetbaar en hebben specialistische kennis. In samenspraak met de 
steunpuntcoördinatoren zullen zij onderling per school en hulpvraag bepalen wie van hen de meest 
geschikte persoon is om het ingezette arrangement te begeleiden.  
 

5. Financiën 

Het budget voor de arrangementen nieuwkomers staat nu geraamd op € 25.000,- per jaar o.b.v. 400 
uur voor het gehele SWV. Dit lijkt vooralsnog ruim voldoende. De steunpuntcoördinatoren houden de 
ingezette arrangementen bij en beheren gezamenlijk het budget. 
 
Afgaande op de ervaringen van Nieuwkomersschool De Schakel van de afgelopen twee jaar, zal er een 
flexibele vraag naar inzet zijn. Er zullen er weken zijn dat er geen enkel arrangement nodig is en weken 
waarbij de themaspecialist nieuwkomers voor meerdere arrangementen wordt ingezet. Een prognose 
van de te verwachten uren is o.b.v. de huidige gegevens moeilijk te maken. Wel wordt verwacht dat 
er in eerste instantie een piek in aanvragen zal komen, die na een tijdje zal afvlakken en. Dit heeft te 
maken met de expertise-deling op teamniveau.  
 
Het heeft de voorkeur om het beschikbare budget niet te verdelen over de steunpunten, maar centraal 
beschikbaar te houden. Het ene steunpunt zal meer arrangementen nodig hebben dan het andere, 
wat deels afhangt van het type nieuwkomersvoorziening dat in de gemeente is en deels van het aantal 
nieuwkomers dat uitstroomt naar het reguliere onderwijs of rechtstreeks op een reguliere school 
aangenomen wordt. 
 

6. Monitoring, borging en evaluatie 

Monitoring van inzet. De steunpuntcoördinatoren zetten de themaspecialisten nieuwkomers in. Zij 
monitoren centraal deze inzet en het budget. De themaspecialisten nieuwkomers houden zelf hun 
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administratie bij (werkelijk ingezette uren, inhoudelijke inzet en op welke scholen). Dit wordt in 
onderlinge afstemming met de steunpuntcoördinator bijgehouden.  
 
Er zal regelmatig overleg nodig zijn om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen, om te 
bepalen wie welk arrangement gaat uitvoeren en onderlinge afstemming te waarborgen. 
Themaspecialisten nieuwkomers zijn zelf verantwoordelijk om deze kennis op peil te houden. 
Daarnaast is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de centrale overleggen vanuit het SWV. 
 
Ook de borging van kennis bij de scholen is belangrijk. Het vergoten van de (teambrede) kennis en 
vaardigheden moet zorgen voor het verbreden of verdiepen van ondersteuning die gegeven kan 
worden vanuit de basisondersteuning op school. Een risico hierbij is het verloop van personeelsleden 
op scholen. Deze nieuwkomersarrangementen zijn ondanks vroege inzet reactief en licht curatief 
gericht. Om ook pro-actief en preventief te kunnen inzetten zou er gekeken moeten worden naar 
mogelijkheden die meer gericht zijn om training en scholing.  
 
Elk half jaar wordt in een gezamenlijke evaluatie de inzet van de themaspecialist nieuwkomers 
geëvalueerd: hoeveel scholen zijn geholpen, hoe staat het met het budget, zijn de grenzen helder, zit 
men al dan niet in elkaars vaarwater, etc. Bij deze evaluatie sluit de centraal beleidsmedewerker om 
te monitoren of en welke aanpassingen in beleid wellicht nodig zijn. Tevens wordt er aan het einde 
van het jaar vastgesteld of het aantal fte en bemensing voldoende is.  


