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OWRS (Onderwijs aan Woonwagen-, Roma- en Sinti-

kinderen)  
 

Het doel van OWRS is de optimalisatie van de schoolloopbaan van Woonwagen-, Roma- en Sinti- 

kinderen in Arnhem en regio. Het werkveld bestaat uit voor- en vroegschoolse educatie (VVE), het 

basis- en voortgezet onderwijs en in een aantal gevallen de arbeidsmarkt. De onderwijsconsulent 

vervult een brugfunctie tussen leerlingen, ouders en school. Daarnaast wordt nadrukkelijk 

samenwerking gezocht met wijk-, kern- en sociale teams en andere hulpverlenende instanties. De 

ambitie is om een efficiënte, integrale aanpak te creëren om de gezinnen beter en preventief te 

kunnen helpen, zodat kinderen kansrijk kunnen opgroeien. 

 

Verdeling van 286 OWRS-kinderen over de verschillende gemeenten 

 

In de gemeente Arnhem wonen 172 geregistreerde woonwagen-, Roma- (11) en Sinti- (14) kinderen 

tussen de 0 en 23 jaar. Hiervan wonen 74 kinderen in een woonwagen; deze wagens staan verspreid 

over 14 woonwagenkampjes. De andere 98 kinderen wonen in een huis. De OWRS-consulent 

onderhoudt contact met beide groepen.         

 

Doelstellingen OWRS                                                                                                                                                                                                        

● alle kinderen gaan naar school of maken gebruik van voorschoolse voorzieningen  

● de overgangen van peuterwerk naar basis- naar voortgezet onderwijs verlopen soepel  

● ouders zijn betrokken bij het onderwijsproces  

● schoolverzuim wordt aangepakt in samenwerking met school en de leerplichtambtenaar  

● alle leerlingen verlaten het voortgezet onderwijs met een diploma, certificaten, of werk  

● zoveel mogelijk kinderen en ouder(s) doen mee aan de gezinsgerichte projecten 

● ouders en kinderen zoveel mogelijk toeleiden naar bestaande voorzieningen 

● expertise delen en voorlichting geven aan andere betrokkenen 

● samenwerking met partners om multiproblematiek te voorkomen of op te lossen.  
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Verdeling van 172 OWRS kinderen in leeftijdscategorieën in Arnhem, 2015-2019 

 

 

 

OWRS doelgroep*, 2015-2019 per deelgebied Arnhem 

 
* in 2015-2017 is de leeftijdsgroep 0-12 jaar; in 2017-2019 is de leeftijdsgroep uitgebreid tot 23 jaar 
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Leeftijdsgroep 0-4 jaar (29 kinderen) 

● 7 ouders zijn bezocht om het belang van de peuterspeelzaal te bespreken 

● 18 kinderen bezochten het afgelopen schooljaar een voorschoolse voorziening 

● 10 kinderen zijn te jong om een voorschoolse voorziening te bezoeken 

● 1 kind heeft geen voorschoolse voorziening bezocht 

Acht gezinnen hebben deelgenomen aan het project Spel aan de Wagen. 

Een logopedist van Stichting PAS heeft 3 gezinnen bezocht om de taalontwikkeling te observeren en 

de ouders tips te geven.  

 

Leeftijdsgroep 4-12 jaar (74 leerlingen) 

De OWRS-consulent heeft regelmatig contact met leerlingen gehad, hun gezinnen en 23 verschillende 

scholen (18 basisonderwijs en 5 speciaal (basis)onderwijs), waar de OWRS-leerlingen onderwijs 

volgen. De volgende onderwerpen kwamen onder andere aan de orde: aanmeldingen nieuwe 

leerlingen, individuele schoolprestaties, gedragsproblemen, doorverwijzing naar speciaal 

(basis)onderwijs en leerlingenvervoer. De deelname van Roma- en Sinti- kinderen aan het 

basisonderwijs blijft extra aandacht vragen. Het (ziekte)verzuim bij deze groep is hoog. 

● 12 gezinnen hebben deelgenomen aan het programma Samen Leren 

● 15 leerlingen hebben op verzoek, school of thuis, extra ondersteuning gekregen van de 

consulent/logopediste (PAS) 

● 4 kinderen hebben thuis logopedische ondersteuning gekregen van een logopedist (PAS). 

 

Uitstroom naar speciaal (basis)onderwijs 

Het percentage OWRS-leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs ligt jaarlijks ver boven het landelijk 

gemiddelde (5,7%).  

 

Percentage OWRS-leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs, 2009-2019 
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Leeftijdsgroep 12-18 jaar (35 jongeren) 

Vanaf januari 2018 hebben we subsidie gekregen om de kinderen/jongeren te begeleiden. In het plan 

van aanpak ‘Voortijdig schoolverlaters Arnhem en Regio’ beschrijven we onze werkwijze. 

In januari 2019 waren er 35 leerlingen, waarvan: 

● 9 in het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs 

● 25 in het voortgezet onderwijs (voornamelijk VMBO Basis en Kader met LWOO) 

● 1 in het MBO 

● 4 hun VMBO diploma hebben behaald 

 

Het komt regelmatig voor dat leerlingen aan het einde van de reguliere basisschool een dermate grote 

leerachterstand hebben dat zij geïndiceerd worden voor een vorm van voortgezet speciaal onderwijs, 

of het praktijkonderwijs. Van alle leerlingen heeft 65% een vorm van extra zorg nodig 

(VSO/PRO/LWOO). Landelijk is dit 36% (Onderwijs in cijfers.nl, jaar 2016).  

 

Leeftijdsgroep 18-23 jaar (34 jongeren) 

In januari 2019 waren er 48 WRS-jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar, waarvan:  

● er 14 een startkwalificatie hebben; deze jongeren begeleiden wij niet. (alleen de jongeren zonder 

startkwalificatie worden door ons begeleid.  

● van de 34 jongeren gaan er 11 naar het MBO; 1 naar het praktijkonderwijs, en 22 gaan niet 

(meer) naar school. Enkele jongvolwassenen werken bij familie. Enkele jonge vrouwen zijn thuis 

en zorgen fulltime voor kinderen. Een aantal van de jongeren hebben een (Wajong-)uitkering. 

Redenen om niet aan het arbeidsproces deel te nemen kunnen zijn: niet in staat zijn om te 

werken, niet gemotiveerd zijn om te werken, rolmodel van (werkende) ouders ontbreekt, 

moederschap, discriminatie en/of het niveau van de jongere.   

Afgelopen jaar is de consulent actief op zoek gegaan naar alle bestaande voorzieningen en zijn 

jongeren toegeleid naar o.a.: Team VSV, WWB, RMC, Schakelpunt, Jongerencoach. 

 

Toekomstige ontwikkelingen 

 

● OWRS blijft ook komend jaar investeren in het samenwerken met de wijkteams en andere 

partners. Vaste contactpersonen, het delen van expertise en het geven van voorlichting 

moeten gaan helpen om de samenwerking effectiever te maken 

● OWRS zet zich in om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Dit door gebruik te maken van 

onze gezinsgerichte programma’s en samen te werken met Spel aan huis en de 

VoorleesExpress  

● ziekteverzuim adequaat aanpakken in samenwerking met ouders, school(bestuur) en de 

leerplichtambtenaar, o.a. door het geven van voorlichting 

● OWRS is betrokken bij het initiatief van Stichting Lerend Werken wwb Arnhem en Leerpark 

Presikhaaf. Dit is een maatwerktraject waar werkloze woonwagen jongeren opgeleid worden 

voor functies in de bouw  

● OWRS onderzoekt of er in samenwerking met de PABO een Huiswerk Express opgericht kan 

worden. Doel is om, naast huiswerkbegeleiding, met ouders te onderzoeken hoe ze hun kind 

bij het huiswerk maken kunnen begeleiden  

● OWRS participeert in het plan ‘samen werken aan integrale oplossingen’, voor, door en met  

de woonwagen populatie. 

 


