
Samenvatting
Doel Pilot
Het doel van het nazorgprogramma is het ontwikkelen van een doorgaande
leerlijn voor nieuwkomersleerlingen. Een belangrijke opdracht van stichting PAS
is het creëren van een doorgaande lijn in het onderwijs aan alle leerlingen. De
pilot sluit dan ook naadloos aan bij het aanbod van Stichting PAS.

Door in te zetten op het overgangsmoment van de taalklas naar de reguliere
groep, wordt de doorgaande lijn ook voor deze doelgroep gewaarborgd en
daarmee het versterken van de onderwijskansen van deze leerlingen.

Visie “Leren door het zelf te doen”
De pilot nazorg nieuwkomers zet in op kennisoverdracht en
professionalisering van de leerkracht en andere direct betrokkenen.
Kennisoverdracht en professionaliseren van medewerkers in (voor)school is een
kerntaak van stichting PAS.

Veranderingen in een school hebben een grote kans van slagen, in de visie van
Stichting PAS, wanneer je inzet op professionalisering die aansluit bij de vraag
van de professional in de klas. Doordat de NT2 kennis binnen het nazorg traject
juist op het moment wordt aangeboden dat het relevant is, namelijk het moment
dat zij een nieuwkomersleerling in de klas ontvangen, wordt de leerkracht
gemotiveerd om te leren en te oefenen. Hierdoor ontstaat er een verdiepend
kwalitatief traject van een aantal weken, waarbij de nieuwe kennis en
vaardigheden direct verankerd worden in het handelen van de leerkracht
waardoor de leerling zo goed mogelijk kan aansluiten bij het leren in de nieuwe
klas.

“Ik leer zowel van de leerling als van de coach. Door de combinatie kan ik de
nieuwe kennis meteen toepassen in de klas.”

Ook andere onderwijsprofessionals worden direct bij het traject betrokken.
Hierbij valt te denken aan intern begeleiders die meekijken en remedial teachers
die extra hulp aanbieden. Daarnaast wordt kennis gedeeld binnen leerteams en
met onderwijsassistenten. Op deze wijze creëert het traject nazorg een
kwalitatief en duurzame verandering binnen een school. Vanuit het startpunt; de
leerkracht en de leerling in de klas, ‘druppelt’ de kennis over NT2 als het ware de
scholen binnen. Hierdoor wordt er binnen schoolteams meer over NT2 gesproken
en worden er ook meer vragen gesteld. Dit bewustzijn binnen alle scholen is het
startpunt om ook voor deze leerlingen te werken aan gelijke kansen.

“De pilot nieuwkomers is in onze klas gericht op een leerling. Maar
omdat wij meerdere Engelstalige leerlingen hebben, kunnen we ook een
koppeling maken naar deze leerlingen. “

Tweeledig traject
Om de bovenstaande doelen concreet te bereiken wordt er ingezet op:
1 De begeleiding van de individuele leerling.

2 Begeleiding, ondersteuning en vaardig(er) maken van de leerkracht, die met
de NT2-leerling werkt.



Bereikte doelgroep en doelen

Vragen op verschillende niveaus
De pilot richt zich op de doelgroep tweedejaars nieuwkomers in de bovenbouw
van de basisschool maar vanaf de start van de pilot kwamen er verschillende
vragen binnen rond de nieuwkomersdoelgroep die veel breder en diverser waren
dan deze doelgroep. Inhoudelijk varieerden de problematieken uit deze vragen
sterk. De vragen hadden betrekking op de volgende onderwerpen: • leeftijd van
de leerling;

• de duur van het genoten Nederlandse onderwijs;
• de (onderwijs)achtergrond van de leerlingen vanuit het land van

herkomst;
• de (moeder)taalachtergrond van de leerling;
• de ondersteunings omgeving van de leerling vanuit de thuissituatie; •
problematieken bij het aanleren van de taal zoals taalstoornissen en
dyslexie;
• algemene professionaliseringsvragen m.b.t. dit onderwerp.

In een jaar tijd heeft de Pilot 27 verschillende scholen kunnen bereiken. Dat
waren met name scholen uit de gemeente Arnhem, maar ook uit de gemeenten
Lingewaard en Overbetuwe die meedraaien in de pilot. De coach werd, binnen
het Pilotjaar door 5 van deze scholen opnieuw benaderd om trajecten nazorg op
te starten. Uit dit aantal en de diversiteit van de vraagstukken blijkt dat er in de
regio Arnhem behoefte is aan expertise op het gebied van nieuwkomers binnen
een groot aantal scholen. Ook vanuit andere regiogemeenten kwamen er vragen.
We hebben deze regioscholen op weg te geholpen, door tips en handvatten
vanuit de literatuur aan te reiken. Daarnaast hebben we deze scholen erop
gewezen om zelf na te gaan of aansluiten bij de pilot binnen hun regio een
mogelijkheid was. Op alle scholen varieerden de kennis rondom NT2 sterk. De
trajectaanvragen kwamen zowel vanuit OAB als niet-OAB-scholen, met een
verdeling van ongeveer 50/50 procent.

Adviesgesprekken en workshops

Niet alle vragen konden in de vorm van een nazorgtraject beantwoord worden.
Omdat het binnen de visie van stichting PAS past om aan zoveel mogelijk vragen
uit het veld tegemoet te komen, werden er naast de trajecten ook
adviesgesprekken en workshops georganiseerd. Hierbij kan men denken aan: -
adviesgesprekken gericht op NT2 kennis met leerkrachten en directies; -
observaties;
- hulp bij het opstellen van plannen voor ondersteuning van deze leerlingen;
- workshops gericht op het uitbreiden van kennis rondom NT2 voor een
specifieke leeftijdsgroep zoals peuters, kleuters en midden/bovenbouw; -
een workshop met meerdere schoolteams om verbinding te creëren tussen
scholen.
Ook de adviesgesprekken en workshops zijn middels enquêtes geëvalueerd, zie
bijlage 4. Door een flexibele houding aan te nemen, heeft stichting Pas vragen
kunnen beantwoorden bij 15 scholen, die buiten de nazorgtrajecten
plaatsvonden.

Nazorgtrajecten
Vanaf de start tot januari 2022 zijn er 22 nazorgtrajecten gestart in de regio



Arnhem. Hier waren ten minste 38 onderwijsprofessional direct betrokken.
Daarnaast zijn hele groepen leerlingen binnen scholen indirect bereikt, door de
kennis en aandacht die binnen de scholen groeide voor NT2. De coach heeft met
verschillende scholen (tenminste 6 scholen) aan de opzet ofwel verbetering van
deze structurele NT2 ondersteuning gewerkt.

Ervaringen uit de praktijk
Een overzicht van de evaluaties is terug te vinden in de bijlagen. Hieronder wordt
een samenvatting gegeven van de belangrijkste feedback vanuit de praktijk.

• 20 van de 22 ondervraagden zou het traject zeker aanraden aan andere
collega’s. De overige 2 respondenten zouden het traject waarschijnlijk
wel aanraden aan collega’s.

• Honderd procent van de 8 ondervraagden zou een adviesgesprek en of
workshop aanraden aan collega’s.

• De leerkrachten gaven aan dat zij de kennis en de praktische insteek van
de coaching waardeerden.

• Daarnaast werd het als prettig ervaren dat de coach de inhoud van de
coaching werd afgestemd op de behoefte van de specifieke leerling en
leerkracht.

• Leerkrachten gaven aan dat ze de ontwikkelde handvatten ook voor
andere (NT2) leerlingen konden inzetten.

• In de meerderheid van de evaluaties werd aangegeven dat zij de tijd voor
een traject langer zouden willen laten lopen, zowel voor de leerling als
voor de leerkracht.

• Ondanks de Covid-19 maatregelen konden de meeste trajecten door
gaan.

“Er is een sterke verbinding tussen de begeleiding van het kind en de
afgestemde kennisvergroting van de leerkracht. We pakken door, worden
gefaciliteerd en hebben kennis en ondersteuning dichtbij. Top”
Overzicht van de evaluaties Pilot nieuwkomers: trajecten

Evaluatie pilot nazorg nieuwkomers – resultatenoverzicht
januari 2022

Respondenten Responstijdlijn



Wat is jouw functie?

Aan welke groep(en) geef je les?

Doel van het project is om leerlingen en leerkrachten extra begeleiding te geven, om zo de
kennis over NT2 onderwijs verder te ontwikkelen en de kinderen een passend
onderwijsaanbod te kunnen geven. In hoeverre wordt dat doel bereikt?

Ruimte voor toelichting:



Hoeveel personen in de volgende functies zijn er betrokken bij het begeleidingsproces?
Indien er in een bepaalde functie geen personen betrokken zijn, vul dan ‘0’ in.



Ruimte voor toelichting:

Hoe beoordeel je de voortgang op de ontwikkeldoelen die de leerling heeft geboekt?



Ruimte voor toelichting:

In hoeverre heb je handvatten om de kinderen zelfstandig verder te begeleiden?

Ruimte voor toelichting:



Wat vond je van het aantal begeleidingsuren voor de leraar/teamleden

Ruimte voor toelichting

Wat vond je van het aantal begeleidingsuren voor de leerling?



Ruimte voor toelichting:

Voldoet het begeleidingstraject aan de verwachtingen?

Ruimte voor toelichting:



In hoeverre kent het begeleidingstraject maatwerk/flexibiliteit om tegemoet te komen aan de
individuele vragen van de leerkracht en de leerling?

Ruimte voor toelichting:

Welke verbetersuggesties heb je voor deze pilot t.a.v.:



Zou je deze vorm van begeleiding ook aan andere leerkrachten/scholen aanraden?



Ruimte voor toelichting:

Bijlage 4

Overzicht van de evaluaties Pilot nieuwkomers: losse
vragen en workshops

Evaluatie (advies)gesprek pilot nieuwkomers – resultatenoverzicht
januari 2022

Respondenten Einde bereikt Responstijdlijn

Op welke school of peuterspeelzaal bent u werkzaam?



Wat is uw functie?

Wat is uw functie? - anders, namelijk

Doel van het project is om kennis van Nt2 onderwijs binnen de Arnhemse (regio) scholen te
vergroten. In hoeverre draagt het gesprek met de coach bij aan meer grip krijgen op deze
doelgroep binnen jouw school?

Ruimte voor toelichting:



Voldoet het advies/de begeleiding aan de verwachtingen?

Ruimte voor toelichting:

Zou je deze vorm van de begeleiding/het advies ook aan anderen leerkrachten/scholen
aanraden?


