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Inleiding 
 
Het project Centrale opvang nieuwkomers wordt 
gefinancierd door het ministerie van OCW en de 
gemeente Arnhem. Stichting PAS coördineert het 
project. De Arnhemse schoolbesturen Flores en Delta 
zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het project 
op de betreffende scholen. 
 
Via het project worden leerlingen die het Nederlands niet 
beheersen, één jaar lang intensief begeleid om hen zo 
snel mogelijk taalvaardig te maken in het Nederlands. 
Na deze periode van een jaar stromen de kinderen in in 
het reguliere onderwijs. 
 
 

Onderwijs neveninstromers in Arnhem  
Het onderwijs voor de brede doelgroep (2 - 18 jaar) is in Arnhem als volgt geregeld: 
 
● peuters (2 en 3 jarigen) in een asielzoekerscentrum  kunnen gebruikmaken van aangewezen 

peuteropvanglocaties nabij het asielzoekerscentrum. Daar is een gericht VVE-aanbod (Voor en 
Vroegschoolse Educatie) 

● peuters van statushouders kunnen, net als andere kinderen, naar een peuteropvanglocatie met- 
of zonder VVE aanbod (zie folder ‘Peuters die spelen leren voor later’ voor meer informatie) 

● kleuters (4- en 5-jarigen) worden binnen de reguliere onderwijsgroepen 1 en 2 van de Arnhemse 
basisscholen opgevangen 

● kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar, die in het kader van gezinshereniging, of als asielzoekers 
of statushouders in Arnhem komen wonen, gaan naar een opvangschool voor nieuwkomers. 
Leerlingen woonachtig in Arnhem - noord gaan naar de St. Paulusschool. Leerlingen die in 
Arnhem - zuid wonen gaan naar Basisschool Het Mozaïek. 

 
Arnhem-noord Arnhem-zuid 

St. Paulusschool (RK) Basisschool het Mozaïek (OBS) 
Valckenierstraat 5 Eimerssingel-Oost 264 
6828 RM Arnhem 6834 CZ Arnhem 
tel.: (026) 443 50 04 tel.: (026) 321 70 88 
directeur: Titiana Versmissen locatieleider: Diantha de Kinkelder 
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● kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar die wonen in het POL / AZC Vreedenburgh krijgen 1 2

onderwijs op de locatie van het Mozaïek in het AZC: 
 

Basisschool het Mozaïek (OBS), locatie Vreedenburgh 
Groningensingel 1225 
6835 HZ Arnhem 
tel: (026) 320 09 00 
directeur: Carola Peters | locatieleider: Lieke Verboeket 

 
● kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, die wonen in AZC Elden, Elderhofseweg 51 in Arnhem 

krijgen onderwijs op de Hugo de Grootschool 
 

Hugo de Grootschool (OBS) 
Thorbeckestraat 21 
6828 TT Arnhem 
tel: (026) 443 19 26 
directeur: Ans Lips 

 
● alle asielzoekerskinderen en nieuwkomers in de leeftijd van 12 tot 18 jaar gaan naar de 

Internationale Schakelklas (ISK) van VMBO ’t Venster. 
 

 
Deze folder gaat verder over het onderwijs aan asielzoekerskinderen en nieuwkomers in de leeftijd 
van 6 tot 13 jaar in Arnhem, en is bedoeld voor professionals uit het onderwijs en andere 
geïnteresseerden. 
 
 

Doel en werkwijze 
Het doel van het opvangonderwijs is de leerlingen taalvaardig te maken in het Nederlands, zodat ze 
na een jaar zo goed mogelijk voorbereid instromen in het reguliere basisonderwijs. Hiertoe worden de 
leerlingen gedurende het jaar intensief begeleid.  
Het onderwijs heeft vooral:  
● systematische en intensieve aandacht voor het Nederlands als tweede taal 
● gerichte aandacht voor het kennismaken met, en het functioneren in de Nederlandse 

samenleving en in het bijzonder in het Nederlandse onderwijs. 
 
Verder is er aandacht voor rekenvaardigheden en volgen de kinderen gym- en zwemlessen. Uiteraard 
wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen zorgvuldig gevolgd en daar waar nodig 
ontvangen de kinderen extra ondersteuning. 
 
 
  

1 POL: proces opvanglocatie 
2 AZC: asielzoekerscentrum 
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Praktische zaken 
 

De aanmelding 
Wanneer op een basisschool in Arnhem een nieuwkomer wordt aangemeld, worden de volgende 
stappen gezet: 
● de basisschool (de wijkschool waar ouders zich melden) nodigt de ouders uit voor een gesprek 

en geeft daarin informatie over de centrale opvang van nieuwkomers in Arnhem 
● de ouders besluiten tot aanmelding op een opvangschool. De directeur van de wijkschool 

informeert de betreffende opvangschool over de aanmelding 
● de ouders nemen contact op met de opvangschool voor een kennismaking en melden hun kind 

aan 
● de ouders voeren op de opvangschool een intakegesprek met de directeur of locatieleider, 

eventueel m.b.v. een tolk 
● de leerling wordt op dat moment ingeschreven op de opvangschool, en gaat na ongeveer een 

jaar weer terug naar de wijkschool, waar de leerling in eerste instantie was aangemeld. 
 

Scholen en / of ouders kunnen hulp inroepen van een Schoolcontactwerker van Stichting PAS  
026 – 321 69 69, of via een tolk van het tvcn (088) 255 52 22. 

 
Vervoer 
Ouders moeten zelf voor het vervoer van en 
naar de opvangschool zorgen. Woont een 
kind buiten 
de wijk woont waar de opvangschool staat? 
Dan stelt het project een busabonnement 
beschikbaar voor het kind en één begeleider. 
Ouders kunnen dit met de opvangschool 
regelen. 

 
Na de opvangschool: overdracht 
en nazorg 
Na ongeveer een jaar gaat het kind terug naar 
de wijkschool van de eerste aanmelding. 
De vorderingen van het kind zijn vastgelegd in een begeleidingsrapport wat wordt overgedragen aan 
de leerkracht van de wijkschool. 
Ongeveer een maand voordat de leerling van de opvangklas naar de wijkschool gaat, vindt er een 
overdrachtsgesprek plaats tussen de opvangschool en de wijkschool.  
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Methode 
In de nieuwkomersgroepen wordt gewerkt met de woordenschatmethode Taalrex. Via deze methode 
vindt het eerste aanbod van nieuwe woorden plaats. Iedere dag worden er ongeveer  
20 woorden uit verschillende woordgroepen aangeboden in een zgn. taalkring. 
 
De verschillen in taalvaardigheid tussen de kinderen in een nieuwkomersgroep zijn groot. Daarom zijn 
in een taalkring makkelijkere en moeilijkere woorden opgenomen; er is een ‘ingebouwde’ differentiatie. 
Het doel is in de eerste plaats dat kinderen snel en véél woorden leren, en bovendien sociale en 
schoolse vaardigheden en kennis van de wereld verwerven. En het gaat om de héle taal: kinderen 
moeten zo snel mogelijk kunnen communiceren in de nieuwe taal; zeggen wat ze doen of willen, 
vragen stellen, over iets vertellen, hun gevoelens uitdrukken. 
Zo leren de kinderen 3500 woorden in een jaar. De woorden zijn afkomstig uit de BAK en de WAK,                   
met aandacht voor schooltaalwoorden en woorden uit de zaakvakken. Naast woorden leren de             
kinderen vaak voorkomende grammaticale constructies. Er is veel aandacht voor mondelinge           
taalvaardigheid in gespreksactiviteiten.  
 
 

Samenwerken met ouders 
Uit diverse onderzoeken blijkt dat de leerprestaties van 
kinderen vele malen worden versterkt door 
ouderbetrokkenheid en stimulering thuis. Soms weten ouders 
niet hoe belangrijk hun rol is en missen daarin kennis en 
vaardigheden om hun kind op een goede manier thuis te 
stimuleren. Natuurlijk kan het bij deze doelgroep ook zo zijn 
dat er geen tijd / ruimte is bij ouders om met hun kind bezig te 
zijn. Maar het is belangrijk wel te stimuleren met hun kind te 
spelen en te praten; vooral in hun eigen taal!  
Er zijn vele initiatieven en projecten, waar Stichting PAS mee 
samenwerkt of naar doorverwijst.  
In de brochure Samen voor taal in Arnhem staan 
verschillende activiteiten voor taalontwikkeling. 
 
De cursus Talen in Balans is ontwikkeld voor ouders met 
vragen over meertalig opvoeden. Deze cursus wordt wordt 
gegeven door de logopedisten en de schoolcontactwerkers 
van Stichting PAS.  
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Professionalisering 
Voor bevordering van de deskundigheid van leerkrachten organiseert Stichting PAS diverse training, 
bijeenkomsten, workshops en conferenties. E.e.a. is te vinden op onze website. Deel vooral uw 
trainingsvragen met ons, zodat we samen tot een passend traject kunnen komen. 
 
 

Informatie 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met met José Muijres van Stichting PAS  
tel: 026 760 09 07, mail:  j.muijres@stichtingpas.nl, of met één van de opvangscholen. 
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