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Nieuwkomers 
 
Het neveninstroomproject wordt in 2019 al dertig jaar uitgevoerd. Doel van het project is om 
nieuwkomers gedurende ongeveer een jaar de Nederlandse taal aan te bieden, om daarna in te 
stromen in het reguliere basisonderwijs.  
 
In het schooljaar 2017-2018  zijn er 4 locaties in Arnhem waar nieuwkomers van 6 t/m 12 jaar 
opgevangen worden: 
● opvanglocatie in Arnhem-Noord verbonden aan de Paulusschool 
● opvanglocatie in Arnhem-Zuid verbonden aan Het Mozaïek 
● tijdelijke opvanglocatie in basisschool het Kunstrijk in de wijk Klarendal 
● 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 4 t/m 12 jaar. 

 
Rol Stichting PAS 
Stichting PAS draagt zorg voor de coördinatie en de afstemming van het neveninstroomproject. In 
2017 hebben er binnen het project een aantal wijzigingen plaatsgevonden m.b.t. taken en 
verantwoordelijkheden. De afspraken en het beleid m.b.t. opvang van nieuwkomers zijn vastgelegd in 
de procedures ‘Onderwijs aan Nieuwkomers te Arnhem’ en ‘Stedelijk beleid t.a.v. 
Nieuwkomersonderwijs te Arnhem’ (december 2017).  
 
Lagere instroom in 2017/2018 
Het schooljaar 2017/2018 kende gemiddeld een lagere instroom dan het voorafgaande jaar. De 
instroom van kinderen die op het AZC verbleven kende een groei. Gezinshereniging zorgde voor een 
instroom; er zijn grote gezinnen met veel jonge kinderen in Arnhem gehuisvest. Verder zagen we een 
lichte toename van kinderen die uit Oost-Europa en Turkije komen. 
 
Landelijke stijging aantal asielaanvragen 
Landelijk is er op dit moment een stijgende trend van het aantal asielaanvragen. Dat leidt echter niet 
automatisch tot meer statushouders, omdat er veel herhaalde aanvragen en of aanvragen voor asiel 
uit de zogenaamde veilige landen afkomstig zijn. Er zijn op korte termijn geen plannen om het AZC 
Elderhoeve te sluiten. Ook de POL-locatie op de Groningensingel blijft open.  
 
Arnhemse kenniskring gestart 
In 2018 zijn we gestart met een kenniskring voor leerkrachten en ib-ers die werken met de kinderen uit 
het neveninstroomproject. 
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Toekomstige ontwikkelingen 

 
● kennisdeling en behoud van expertise binnen schoolteams zijn belangrijke aandachtspunten 

de invloed van de nieuwe gewichtenregeling op het beschikbare rijksbudget voor 
neveninstromers is nog onduidelijk. Één en ander kan aanleiding zijn om opnieuw te kijken 
naar de afspraken m.b.t. het neveninstroomproject 

● verdere uitwerking van de aanbevelingen uit ‘Stedelijk beleid t.a.v. Nieuwkomersonderwijs te 
Arnhem’ (december 2017) 

● uitbreiden van aandacht voor ouderbetrokkenheid. 
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