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Schoolcontactwerk 
 
Het schoolcontactwerk heeft als doel de schoolloopbaan van de leerlingen uit de etnische doelgroep 
zo optimaal mogelijk te laten verlopen. In Arnhem kennen we schoolcontactwerk voor de Turkse, 
Syrische, Marokkaanse/Arabische en de Somalische gemeenschap. De schoolcontactwerkers van 
Stichting PAS fungeren als intermediair (bruggenbouwer) tussen de school aan de ene kant, en de 
ouders en leerlingen aan de andere kant. Naast de contacten met ouders/leerlingen en scholen is er 
veel samenwerking met externe organisaties (Sociale Wijkteams, consultatiebureaus, kinderopvang 
en peuterspeelzaalwerk, welzijnswerk, etc.).  
 
In 2018-2019 werden gesprekken gevoerd met ouders en instanties, zoals bijvoorbeeld 
gezondheidszorg en sociale wijkteams. Ook werden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd met 
o.a. de thema’s opvoeden en het Nederlandse onderwijssysteem. Verder werd, op verzoek van 
scholen, vertaalwerk uitgevoerd. 
 
Schoolcontactwerk is een belangrijke schakel tussen school en de verschillende etnische groepen. 
Zeker daar waar taal en/of culturele achtergronden een barrière vormen.  
De schoolcontactwerkers merken dat een aantal zaken in de verschillende gemeenschappen 
(Turks/Syrisch/Marokkaans-Arabisch/Somalisch) de laatste jaren voor meer problematiek zorgen: 
● toenemende armoede en het aantal echtscheidingen, waardoor ouders niet voldoende aandacht 

voor het opgroeien van hun kinderen (kunnen) hebben 
● ouders hebben weinig kennis van het Nederlandse onderwijssysteem  
● de wisselingen in de toestroom en de steeds grotere diversiteit in culturele en sociale achtergrond  
● de instroom van deze leerlingen in het S(B)O en de doorstroom naar het VO.  
 
Toekomstige ontwikkelingen 

 
● inzetten op gezinsgerichte programma's voor de doelgroep ouders om ze te ondersteunen en zo 

de schoolloopbaan van hun kinderen te versterken 
● incidenteel zetten vrijwilligers zich in om kinderen te ondersteunen m.b.t. begrijpend lezen voor 

de leerlingen in de groepen 5/6/7/8. In het komende schooljaar bekijken we hoe dit meer 
structureel kan worden ingezet 

● de diverse groepen in het onderwijs vragen om een inzet m.b.t. interculturele communicatie, 
over onderwijs en opvoeding, voor zowel ouders als leerkrachten. De verwachtingen van de 
Nederlandse samenleving enerzijds en de culturele tradities en gewoontes van de ouders 
anderzijds leiden vaak tot een (schijnbare) tegenstelling 

● het bereiken van bestaande en ‘nieuwe’ etnische doelgroepen middels schoolcontactwerk 
vergroten (intakegesprekken op school, informatie verschaffen over het Nederlands 
onderwijssysteem, etc.) 

● het toenemend aantal vragen uit de regio en uit het S(B)O vragen om beleidskeuzes over hoe 
PAS daar in de toekomst mee om gaat 

● voortzetten van de oudercursus ‘Talen in Balans’. 
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