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Schakelklassen 
 
Door de onderwijstijd voor leerlingen met 100 uur per jaar te verlengen, wordt actie ondernomen om 
de taalvaardigheid van de doelgroepkinderen op de OAB-scholen te vergroten. Of deze 100 uur extra 
wordt ingezet voor de onder- of bovenbouw wordt aan de school overgelaten. De meeste scholen 
hebben voor de onderbouw (groep 3 en 4) gekozen, omdat hier de basis wordt gelegd voor de 
taalontwikkeling. 
 
Vanaf 2006-2007 is jaarlijks geïnventariseerd hoeveel leerlingen extra taalonderwijs krijgen, welke 
leerlingkenmerken zij hebben en hoe de spreiding is over de deelnemende scholen en 
schoolbesturen. Daarnaast is o.a. in 2015 – 2016 d.m.v. semi-gestructureerde interviews met 
leerkrachten, intern begeleiders en directies in kaart gebracht hoe de middelen worden ingezet en wat 
hiervan het effect is (zie Negende Stand van Zaken Schakelklassen). 
 
Uit een vergelijking van de cijfers blijkt dat er over de afgelopen jaren geen significante verschuivingen 
plaats hebben gevonden. De verdeling over de groepen en scholen is vrijwel onveranderd t.o.v. 
voorgaande jaren; gemiddeld 85% van de leerlingen in groep 3 en 4 namen deel aan de 
schakelklassen. In groep 1 en 2 was dat gemiddeld 15%..  
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Toekomstige ontwikkelingen 

 
● de gemeente Arnhem heeft de middelen voor voortzetting van het huidige 

onderwijsachterstandenbeleid gegarandeerd tot 1 januari 2019 
● de scholen voeren het schakelklasbeleid uit, zoals overeengekomen tussen schoolbesturen en 

gemeente en door de scholen. Afspraken zijn vastgelegd in een plan van aanpak voor de 
periode 2010-2014. Voor de periode 2018-2019 geldt ditzelfde plan. 

● scholen verantwoorden in hun plan van aanpak dat leerlingen aan het einde van hun 
schoolloopbaan minimaal 100 uur extra onderwijs hebben gevolgd en dat deze uren zijn besteed 
aan verbetering van taalvaardigheid van de leerlingen. Dit geldt dus ook voor 2018-2019. 

● extra tijd voor taal- en leesonderwijs heeft aantoonbaar een positief effect op een de 
schoolloopbaan. Dit geldt in het bijzonder voor leerlingen die met een relatieve taalachterstand 
de basisschool binnenkomen, en voor taalzwakke leerlingen (Hart en Risley, 2003). Daarom is 
voortzetting van het schakelklassenbeleid door onderwijstijdverlenging voor kinderen met een 
taalachterstand wenselijk. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


