
 
 

 

  

 

 

 Ouders melden hun kind  

schriftelijk aan op school.  

School onderzoekt de ondersteuningsbehoeften 

van het kind. Bespreking ondersteuningsteam met 

zo nodig orthopedagoog.  

Kan de school zelf een passende plek bieden, 

indien nodig met extra ondersteuning?     

Kan een andere reguliere school de gevraagde 

ondersteuning bieden?     

De school heeft zorgplicht.     

Toelating volgens reguliere 

aanmeldingsprocedure basisschool     

 

 

Ouders melden kind schriftelijk aan 

op nieuwe school. Zorgplicht gaat 

over naar nieuwe school.  

 

    

NEE   

Stroomschema  

Onderwijs aan nieuwkomers 
Procedure bij aanmelding op reguliere PO-school    

START 

 Intake met en informatie van ouders 

 Informatie over reeds genoten 
onderwijs, zoals AZC-school 

NEE   

Instroom reguliere basisschool 

zo snel als kan, maar in ieder 

geval binnen 12 maanden.  

Tijdelijke plaatsing in een taalschakelklas  

binnen SWV IJssel | Berkel.  

Voor nu zijn dat de schakelklas van De Waaier in 

Zutphen, De Rank in Lochem en  

De Kleine Wereld in Twello.  

JA 

 JA   

Bij elke stap kunnen scholen voor 

informatie en/of advies terecht bij 

Ank Stekelenburg, lid expertiseteam 

van SWV IJssel Berkel.  Dit verloopt 

via de onderwijscoach.      

http://www.ijsselberkel.nl/ondersteuningsroute/aanmelding-nieuwe-leerling-1


 

 

Onderwijs aan nieuwkomers 
Versie 30 augustus 2018 

 
 
Nieuwkomers (statushouders) hebben net als alle andere kinderen het recht om zich optimaal te ontwikkelen. Een 

deel van deze groep kinderen heeft een tijdelijke specifieke onderwijsbehoefte, namelijk het leren van Nederlands 

als tweede taal. Samen met alle betrokken partijen (schoolbesturen, SWV en gemeenten) is de volgende procedure 

opgesteld voor het onderwijs aan nieuwkomers.   

 

 

Procedure 
 
1. Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun voorkeur. Deze school heeft zorgplicht.  

 

2. De school van aanmelding bepaalt op basis van een zorgvuldige intake met ouders, aangevuld met informatie 

over het reeds genoten onderwijs (zoals op AZC-school) en de ondersteuningsbehoeften van het kind:  

 of de school zelf een passende plek kan bieden, indien nodig met extra ondersteuning.  

 of een andere reguliere school de gevraagde ondersteuning kan bieden.  

De school organiseert hiervoor een ondersteuningsteam, waarbij de onderwijscoach en zo nodig de 

orthopedagoog vanuit het SWV aanwezig zijn. Daarnaast kunnen scholen gebruik maken van de expertise van Ank 

Stekelenburg, lid expertiseteam van het SWV.  

 

3. Wanneer het kind niet op een reguliere school kan starten, komt een tijdelijke plek in een 

taalschakelvoorziening in beeld.  Een taalschakelvoorziening is bedoeld voor nieuwkomers:  

 die niet in een reguliere klas kunnen starten;  

 die geen of weinig onderwijs in het Nederlands hebben gevolgd;  

 tussen de 6 en 13 jaar zijn;  

 niet langer dan twee jaar in Nederland zijn;  

 in groep 3 of een hoger leerjaar van de basisschool geplaatst kunnen worden.  

Voor nu zijn dat de schakelklas van De Waaier in Zutphen, De Rank in Lochem en De Kleine Wereld in Twello. 

Vanaf heden worden er geen kinderen meer geplaatst op De Globe in Enschede of De Tintaan in Deventer. Mocht 

dit wel nodig zijn, dan is er eerst overleg met de directie van het SWV IJssel | Berkel.  

 

4. Doel is dat een verblijf in de taalschakelvoorziening zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 12 maanden, leidt 

tot een taalniveau waarmee het kind kan instromen op een reguliere basisschool. De taalschakelvoorziening stelt 

voor de kinderen een ontwikkelingsperspectief (OPP) op waarmee de reguliere basisschool verder kan, en draagt 

zorg voor een warme overdracht naar de reguliere school. Ook bij deze stap kan een basisschool aankloppen voor 

advies bij Ank Stekelenburg.  

 

Ondersteuning aan reguliere scholen 

Het SWV ondersteunt reguliere basisscholen in het bieden van onderwijs aan nieuwkomers. Zo zijn  er  

(voorbeeld)materialen voor scholen beschikbaar. Daarnaast kunnen scholen bij Ank Stekelenburg terecht voor 

consultatie en advies. Dit verloopt via de onderwijscoach van uw school.  

 

 

http://www.ijsselberkel.nl/ondersteuningsroute/aanmelding-nieuwe-leerling-1
http://www.ijsselberkel.nl/ondersteuningsroute/onderwijs-aan-nieuwkomers

