
 

 

                                                                                              Primair onderwijs Arnhem in Samenwerking   

 

Opvang nieuwkomers 2015-2016 

 

Doel 

Het neveninstroomproject is in 1989 gestart en draagt zorg voor de opvang van nieuwkomers in 

Nederland in de leeftijd van zes tot en met twaalf jaar. Kinderen wordt in het neveninstroomproject de 

Nederlandse taal geleerd zodat ze gemiddeld na één jaar in het project gezeten te hebben, kunnen 

doorstromen naar het regulier onderwijs. Er is een opvanglocatie in Arnhem-Noord verbonden aan de 

Paulusschool en er is een opvanglocatie in Arnhem-Zuid verbonden aan basisschool Het Mozaïek.  

Kinderen die in een AZC wonen, krijgen apart les op het AZC (POL-Vreedenburgh) of op de Hugo de 

Grootschool (kinderen van het AZC-Elderhoeve). Bij AZC-kinderen gaat het om alle kinderen in de 

leeftijd van vier tot en met twaalf jaar.  

In april 2016 is een nieuw AZC in Arnhem geopend; De Elderhoeve in de wijk Elden. In overleg met 

gemeente, COA en schoolbestuur is besloten dat deze kinderen onderwijs krijgen in de Hugo de 

Grootschool. In mei 2016 zijn we met 2 opvangklassen en 20 kinderen in de Hugo de Grootschool 

gestart. In schooljaar 2015-2016 namen 141 leerlingen deel aan het neveninstromersproject. Bij de 

start van het schooljaar zaten er 41 leerlingen in de opvanggroepen. In de loop van het schooljaar 

stroomden er 100 leerlingen in en 47 leerlingen stroomden uit het project. Gemiddeld namen er per 

maand in schooljaar 2015-2016, 81 leerlingen deel aan het project. Het aantal nieuwkomers is in het 

schooljaar 2015-2016 zeer sterk toegenomen. Het gaat dan vooral om kinderen die afkomstig zijn uit 

Syrië (65%). Op de POL Vreedenburgh kregen gemiddeld 41 leerlingen per maand les. De laatste drie 

maanden van het schooljaar 2015-2016 kregen 20 kinderen van AZC Elderhoeve eveneens 1
e
 opvang 

onderwijs. Per maand werd er gemiddeld aan 127 kinderen eerste opvangonderwijs gegeven. 

 

Bereik: Aantal nieuwkomers (0-12 jaar) in het basisonderwijs 2010 - 2016 
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Toekomstige ontwikkelingen 

 

 

o De verwachting is dat de toename van nieuwkomers in schooljaar 2016-2017 zal doorzetten 

o De verwachting is dat de bestaande opvangcapaciteit (leslokalen en leerkrachten) 

onvoldoende zal zijn om alle nieuwkomers op te vangen 

o Met de schoolbesturen en de gemeente Arnhem zal er naar oplossingen voor de 

opvangcapaciteit gezocht moeten worden, vooral huisvesting is een probleem 

o De situatie op de Pol Vreedenburgh is sterk wisselend. Na de zomervakantie 2015 zijn we met 

slechts 2 kinderen op de POL-opvanglocatie begonnen. Dit komt doordat er in de POL 

Vreedenburgh na de zomer vooral alleenstaande mannen waren gehuisvest en vrijwel geen 

gezinnen. In de loop van het schooljaar nam dit aantal snel toe op 1 januari 2016 zaten er het 

hoogste aantal kinderen in de POL (77 kinderen). De fluctuatie van het aantal kinderen in de 

POL Vreedenburgh zal blijvend zijn 
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