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Nieuwkomers in Arnhem 
 
Het neveninstroomproject voor nieuwkomers in Arnhem 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 2018-2019  zijn er drie locaties in Arnhem waar nieuwkomers van 6 t/m 12 jaar 
onderwijs volgen: 
● een locatie in Arnhem-Noord, verbonden aan de Paulusschool 
● een locatie in Arnhem-Zuid, verbonden aan 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 4 t/m 12 jaar. 

 
Rol Stichting PAS 
Stichting PAS draagt zorg voor de coördinatie en de afstemming van het neveninstroomproject. Dat 
betreft de afspraken en het beleid m.b.t. opvang van nieuwkomers zoals vastgelegd in procedures 
‘Onderwijs aan Nieuwkomers te Arnhem’ en ‘Stedelijk beleid t.a.v. Nieuwkomersonderwijs te Arnhem’ 
(december 2017).  
In 2018 is er een enquête uitgevoerd onder de Arnhemse scholen. De enquête geeft aanleiding om 
een aantal bestaande afspraken beter onder de aandacht te brengen, zodat alle scholen op de hoogte 
zijn van de werkwijze en afspraken. Een samenvatting van de uitkomsten vindt u op onze website. 
 
Instroom in 2018/2019 
Het schooljaar 2018/2019 kende minder fluctuaties dan in het schooljaar ervoor. Opvallend is wel dat 
dit per locatie verschilt. We zien ook dat het aantal overige vreemdelingen op het totaal van de 
neveninstroom steeds groter wordt. Waar in de afgelopen paar schooljaren de instroom van Syrische 
leerlingen groot was, zien we dat de nationaliteiten nu meer uiteen lopen. Dat betreft bijvoorbeeld 
kinderen uit landen vanuit het voormalige oostblok en landen als Spanje en Italië. 
De instroom van kinderen die op het AZC verbleven daalde in februari, om daarna weer licht te stijgen. 
 
Landelijke aantal asielaanvragen 
Landelijk is er op dit moment een dalende trend van het aantal asielaanvragen. Desondanks zijn er op 
korte termijn geen plannen om het AZC Elderhoeve in Arnhem te sluiten. Relatief gezien komen de 
grootste groepen asielzoekers uit Syrië (730), Nigeria (675), Iran (465), Turkije (300), Algerije (245) en 
Marokko (245). De nationaliteit van de asielzoekers die naar Nederland komen is tegenwoordig meer 
divers dan vijf jaar geleden.  
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https://www.stichtingpas.nl/publicaties/neveninstroomproject-arnhem-2019/
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 Aantal nieuwkomers 6-12 jaar, 2018-2019 
  

 
 
Toekomstige ontwikkelingen 

 
● het project neveninstroom als stedelijk project duidelijk neerzetten 
● het nieuwe OAB beleid heeft ook tot wijziging in de bekostiging m.b.t. nieuwkomers geleid. 

Eerder dit jaar luidde de PO-Raad de noodklok over de financiële gevolgen van het nieuwe 
onderwijsachterstandenbeleid voor asielzoekersscholen. Minister Slob (Onderwijs) heeft 
inmiddels toegezegd de effecten te zullen monitoren. Eén en ander kan aanleiding zijn om 
opnieuw te kijken naar de afspraken m.b.t. het neveninstroomproject 

● informatiebijeenkomsten over het neveninstroomproject verder uitbreiden. De bijeenkomsten 
sluiten zoveel mogelijk aan bij de bestaande netwerken 

● met samenwerkingspartners verder werken en doorontwikkelen van de kwaliteit van het 
onderwijs aan nieuwkomers 

● invoering van een nieuwe methode woordenschat op de neveninstroomscholen en de 
AZC-school 

● meer inzet op afstemming en ondersteuning voor de leerlingen die instromen in het funderend 
onderwijs 

● de neveninstroomscholen doen mee aan het onderzoek van het Kohnstamm Instituut ‘Wat 
werkt in het onderwijs voor nieuwkomers?’ 

● uitbreiden van aandacht voor ouderbetrokkenheid bij scholen. 
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https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/nieuw-achterstandenbeleid-financiele-strop-voor-asielzoekersscholen

