
Nieuwkomers  
 

Het ‘neveninstroomproject’ voor nieuwkomers in Arnhem wordt al meer dan 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 2020/2021  zijn er net als voorgaande jaren 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 asielzoekerscentrum wonen krijgen apart les op het asielzoekerscentrum (proces 

opvang locatie-Vreedenburgh), of op de Hugo de Grootschool (kinderen van  het asielzoekerscentrum-

Elderhoeve). Bij asielzoekerscentrum-kinderen gaat het om alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. 

 

Stichting PAS draagt zorg voor de coördinatie van het neveninstroomproject. Dat betreft de afspraken en het 

beleid met betrekking tot opvang van nieuwkomers zoals vastgelegd in procedures ‘Onderwijs aan 

Nieuwkomers te Arnhem’ en ‘Stedelijk beleid ten aanzien van Nieuwkomersonderwijs te Arnhem’ (december 

2017).  Het ‘neveninstroomproject’ is een stedelijk project, waar de gemeente Arnhem aan bijdraagt.  

Jaarlijks stuurt Stichting PAS een informatiebrief en attendeert ze alle scholen op het bestaan van het project 

en de werkwijze binnen het project. Via de bestaande netwerkbijeenkomsten van de besturen wordt gepoogd 

het project verder onder de aandacht te brengen. 

In 2020  is er in het kader van de coronamaatregelen besloten, om daar waar nodig leerlingen 3 maanden extra 

onderwijs in de neveninstroom te laten volgen. Dit was in lijn met de aangepaste bijzondere bekostiging vanuit 

de rijksoverheid en door middel van een eenmalige regeling.  

In 2021 vindt wederom een aanpassing plaats in deze bijzondere bekostiging. De bewijslast, met betrekking tot 

de leerlingenadministratie voor scholen, vervalt.  

De regeling bijzondere bekostiging wordt aangepast. De regeling geldt niet langer alleen voor leerlingen minder 

dan twee jaar in Nederland, maar voor leerlingen minder dan 4 jaar in Nederland. Het afgelopen jaar heeft in 

het teken gestaan van corona waardoor een aantal bijeenkomsten en geplande werkzaamheden niet hebben 

plaatsgevonden. De ingezette interventie, om aandacht voor ouderbetrokkenheid te vergroten, is gestokt door 

corona.  

De groep leerlingen afkomstig uit Syrië zijn nog steeds in de meerderheid, maar op de neveninstromersschool 

en het asielzoekerscentrum-school zitten ook relatief veel kinderen afkomstig uit Eritrea . Het aantal leerlingen 

op enig moment in de neveninstroom is redelijk stabiel, maar na de zomervakantie zien we weer een 

behoorlijke stijging.  

 

 

 

 

 



 

 

Landelijk zien we dat asielzoekers en nareizigers met name een Syrische-, Turkse- of Afghaanse nationaliteit 

hebben.  

 

 

 

De instroom van de doelgroep kinderen is zoals altijd sterk afhankelijk van wereld gebeurtenissen. De instroom 

van Syrische leerlingen blijft groot, dit komt met name ook door gezinshereniging. We zien dat de 

verscheidenheid in nationaliteiten steeds groter wordt.  
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Nieuwkomers in het reguliere onderwijs 

In het eerste kwartaal van 2021 is de pilot ‘nazorg’ tweedejaars nieuwkomers van start gegaan. De pilot heeft 

als doel ondersteuning te bieden aan het reguliere onderwijs in de eerste periode na de transfer van de NI-

locatie naar het reguliere onderwijs. De pilot wil ook inzetten op onderzoek, hoe de kennis met betrekking tot 

het onderwijs aan NT2-ers in het reguliere onderwijs verder verdiept en uiteindelijk geborgd kan worden. In 

november 2021 wordt de eerste tussenevaluatie verwacht. De uitkomsten zullen via onze website gedeeld 

worden. 

De basistraining ‘Nieuwkomers in de groep’ heeft, ondanks corona, wel plaatsgevonden. Dit jaar is de training 

online uitgevoerd.  Ook in het nieuwe schooljaar 2021/2022 wordt de training aangeboden. Daarnaast wordt 

een verdiepingscursus ontwikkeld met betrekking tot het thema nieuwkomers. Deze wordt in het eerste 

kwartaal van 2022 aangeboden via de verschillende kanalen. 

 

Landelijke aantal asielaanvragen 

In het tweede kwartaal van 2020 werden er 1.265 asielverzoeken gedaan, 3.240 minder (72%) dan een 

kwartaal eerder. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 daalde het aantal asielverzoeken met 3.925, 

76% minder dan een jaar eerder. De overheid heeft aangekondigd dat het aantal te huisvesten statushouders 

het komende jaar bijna verdubbelt ten opzichte van het afgelopen jaar. Welke consequenties dat heeft voor 

Arnhem is nog niet duidelijk. 
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Relatief gezien komen de grootste groepen asielzoekers uit Syrië, Nigeria, Iran, Turkije, Algerije en Marokko. De 

nationaliteit van de asielzoekers die naar Nederland komen is tegenwoordig meer divers dan vijf jaar geleden. 

De landelijke cijfers zijn natuurlijk niet één op één te vertalen naar de Arnhemse situatie. Toch zien we ook in 

Arnhem dat Syriërs, Nigerianen en Turken een groot deel van de nieuwe instroom omvatten.  

Op dit moment is het nog moeilijk in te schatten wat de ontwikkelingen in Afghanistan en de daarmee 

samenhangende vluchtelingenstroom precies betekenen voor Arnhem. De tijdelijke opvang van deze groep 

vluchtelingen vindt op verschillende plaatsen in Nederland plaats waaronder in Heumensoord in Nijmegen. 

Zoals het er nu uitziet komen er ook extra opvangplaatsen in Arnhem en Velp. Een grotere toestroom betekent 

dat alle betrokkenen met elkaar moeten nagaan hoe ze de kwaliteit van het onderwijs aan deze kinderen zo 

goed mogelijk kunnen waarborgen en voldoende personeel kunnen aantrekken gezien de krapte op de 

arbeidsmarkt. 

 

Toekomstige ontwikkelingen 

 

➢ Herijking/up date procedures ‘Onderwijs aan Nieuwkomers te Arnhem’ en stedelijk beleid ten 

aanzien van ‘Nieuwkomersonderwijs te Arnhem’ (december 2017).  

➢ Onderzoeken van ontwikkelen/ontwerpen van mogelijkheden om leerlingen te volgen in 

samenwerking met PassendWijs. 

➢ Evaluatie clusteren doorverwijzing speciaal basisonderwijs.  

➢ Inzicht in vraagstukken met betrekking tot nieuwkomers in de kinderopvang en groep 1/2 primair 

onderwijs. 

➢ Uitbreiding scholingsaanbod gericht op nieuwkomers en meertaligheid in samenwerking met 

partners.   

➢ Evaluatie pilot nazorg en besluit over voortzetting van de pilot. 

➢ Uitbreiding van aandacht voor ouderbetrokkenheid bij scholen. 

➢ Kenniskring verstevigen en borgen. 

➢ Informatiebijeenkomsten en kennis over het neveninstroomproject verder uitbreiden.  

 

 

 

 


