
Enquête Neveninstroomproject Arnhem 2019 
Samenvatting 

Inleiding. 

Begin 2019 heeft Stichting PAS een enquête gehouden over het neveninstroomproject 
nieuwkomers in Arnhem. De enquête is uitgezet onder alle Arnhemse basisscholen. Door 24 
scholen zijn er een of meer digitale enquêtes ingevuld. Dat is 44,4 % van het aantal scholen. 
Daarnaast zijn er 5 interviews afgenomen. Meer dan 53 % van de scholen heeft input 
geleverd voor de enquête. Hieronder vindt u een korte samenvatting van de belangrijkste 
bevindingen en aanbevelingen uit de enquête. 

Bevindingen  en aanbevelingen m.b.t. 
● Procedures algemeen
● Overdracht en Verwachtingen
● Overige kwaliteitsaspecten

Procedures algemeen. 
bevindingen 

● Lang niet alle respondenten zijn op de hoogte van alle afspraken.
● Het project wordt niet ervaren als een stedelijk project, maar als iets van de

opvangscholen.
● De verwijzende school voelt zich niet meer verantwoordelijk m.b.t. terugplaatsing

van de leerling.
● Niet alle leerlingen worden bij eerste aanmelding doorverwezen naar het

neveninstroomproject.

Aanbevelingen 

● Vergroot de bekendheid van het project door de procedures jaarlijks in een overleg
met directeuren en ib-ers van alle Arnhemse scholen te bespreken.

● plan minimaal jaarlijks een apart overleg in met de eenpitters in de gemeente
Arnhem om het neveninstroomproject en doorstroom met bijbehorende
vraagstukken te bespreken,.

● Zorg dat het neveninstroomproject ervaren wordt als een Arnhems project,
breidt daartoe het directeurenoverleg nieuwkomers uit met 4 directeuren vanuit de
reguliere scholen om samen invulling te geven aan het project en verbetervoorstellen
te doen daar waar nodig.

● Evalueer structureel het project middels een tweejarige enquête. Koppel deze aan de
Arnhemse monitor.

● Alle kinderen worden aangemeld bij de neveninstroom, beleg hiervoor een duidelijke
regie.



Overdracht. 
bevindingen 

● Er is behoefte aan meer informatie over de leerlingen bij doorstroom naar het
reguliere onderwijs.

● Leerkrachten/scholen hebben meer behoefte aan ondersteuning bij de opvang van
deze leerlingen in het reguliere onderwijs.

● De reguliere scholen hebben geen reëel beeld en verwachtingen van het niveau van
de instromende leerling.

● Men is positief over de mogelijkheid om de schoolcontactwerkers/tolk in te zetten bij
gesprekken met ouders en school.

Aanbevelingen 

● Zorg voor een warme overdracht. Denk daarbij aan: Stroomlijnen van procedures
door bijv. een gezamenlijk overdrachtsformulier/gegevens en faciliteer een
mondelinge overdracht.

● Onderzoek de mogelijkheid voor extra ondersteuning in de groep (extra handen).
● Organiseer (half)jaarlijks een bijeenkomst voor alle leerkrachten die een leerling

ontvangen uit het neveninstroomproject m.b.t. verwachtingen en niveaus.
● Onderzoek de mogelijkheid om het schoolcontactwerk (SCW) te intensiveren en te

versterken. Denk aan uitbreiden SCW naar andere doelgroepen zoals Oost Europa.
● Onderzoek  rol die  Passendwijs kan spelen in de ondersteuning en begeleiding van

leerkrachten m.b.t. de leerlingen waarbij Nederlands niet de moedertaal is.

Overige kwaliteitsaspecten. 
bevindingen 

● Scholen voelen zich handelingsverlegen voor wat betreft het begeleiden van
tweedejaars nieuwkomers.

● Reguliere scholen besteden weinig aandacht aan scholing en begeleiding van
leerkrachten m.b.t. nieuwkomers onderwijs, zoals kennis van NT2, taakgerichte
leeromgeving en omgaan met een trauma.

● We weten niet of en hoe kinderen gevolgd worden (Leerlingvolgsysteem).

Aanbevelingen 

● Biedt een scholings-/begeleidingsprogramma gericht op kennis en vaardigheden
m.b.t het onderwijs aan nieuwkomers. Leg de coördinatie hiervan bij Stichting PAS.

● Stem de verschillende onderwijsprogramma’s en te gebruiken methodes van de
neveninstroomscholen zoveel mogelijk op elkaar af. ( nieuwe methodes inkopen)

● Monitor de opbrengsten bij leerlingen. Breng de schoolloopbaan in beeld.

Algemeen: 
Sommige aanbevelingen kunnen alleen gerealiseerd worden met inzet van extra middelen. 




