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Nieuwkomers?
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Nieuwkomers

> Nieuwkomers in de regio; vluchtelingen, 
arbeidsmigranten, expats, AMV’ers

> Grote verschillen; 

• wel/niet vluchtverhaal

• huisvesting

• financiële situatie

• anders of niet gealfabetiseerd

• Kwaliteit onderwijs eigen land
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> Nieuwkomers volgens de wet: leerlingen die 
minder dan zes jaar onderwijs in Nederland 
hebben gevolgd.

Hoeveel denkt u?
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Aankomst in de regio: school?

> Nieuwkomers van 6 tot 11: taalklas of 
instroom in een reguliere klas. Elke 
gemeente regelt dit anders.

> Nieuwkomers 12-14: Internationale 
Schakelklas Hooghuis Oss

> Nieuwkomers 15-18: Internationale 
Schakelklas De Leijgraaf Uden
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Organisatie Internationale 
Schakelklas

> Nieuwkomers in VO; twee jaar bekostiging 
vanaf moment van vestigen in Nederland.

> Uitstroom afhankelijk van leeftijd, 
vaardigheden, taalniveau. 

> Na verlengde intake indelen in routes:
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Uitstroomprofielen ISK
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Streefdoelen NT2 
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Aanbod op ISK

> Nadruk ligt op het leren van de Nederlandse 
taal.

> Tweede jaar: uitbreiding vakken, 
voorbereiding op uitstroom. 

> Gepersonaliseerd traject. 
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Overstap van ISK naar regulier 
onderwijs

> Ideaal: meelopen, inzetten stageboek, zachte 
landing. Maar..

> Leerlingen zitten nog volop in de 
taalverwerving als ze instromen in vo.

> Succesvolle integratie duurt 4 tot 7 jaar.
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Obstakels?

> ISK: kleinschalig, veilig
> Langere tijd in Nederland en rust: sociaal-

emotioneel aandachtspunt. Zorg?
> Ouderbetrokkenheid
> Leeftijd
> Gebrek aan algemene kennis/andere context
> Taal is niet meer doel maar middel om te leren
> Kleine woordenschat vergeleken met regulier 
> Vaktaal en schooltaalwoorden

11



Woordenschat
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Bij uitstroom uit groep 8 beheerst een kind gemiddeld:

• 15.000 woorden.

Richtlijnen woordenschatbeheersing volgens taalniveau:

A1: 1000 
A2 2000 
B1 5000 
B2 12000

Hoe meer woorden je kent, hoe gemakkelijker je nieuwe woorden leert.



Nederlands moeilijk?

> Filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=hkCPW
7R_G94&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=hkCPW7R_G94&feature=youtu.be


Realiteit

> NT2 leerling op regulier VO heeft vaak meer 
ondersteuning nodig dan geboden wordt.

> NT2 Leerling wordt snel beoordeeld op 
taalbeheersing en minder op cognitie en 
potentie.

> Leert NT2 leerling op hoogst haalbaar 
niveau?
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Wie is verantwoordelijk voor het succes van 
deze leerlingen?
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Wat kan school doen?

> Zorg dat leerlingen zich snel thuis voelen.

> Maatje/buddy.

> Vast aanspreekpunt.

> Aandacht schenken aan pedagogisch klimaat 
(integratie)

> Zorg dat leerling zich erkend en gezien voelt.

> Ouderbetrokkenheid vergroten.

> Docenten scholen in taalgericht lesgeven.
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Wat kan school doen?

> Toetsen/ curriculum 
aanpassen.

> Docenten scholen in 
taalgericht lesgeven.

> Ontwikkelen 
ondersteuningsplan/NT2 
beleid met acties op 
beleidsniveau en 
uitvoerend niveau.
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Wat kan de (vak)docent doen?
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Filmpjes bij handreiking:

Taalontwikkelende leeromgeving

Werken aan woordenschat

Uitleg en instructie begrijpen

-Scholing taalontwikkelend lesgeven
-Kennis over en begrip voor tweedetaalverwervers

https://www.youtube.com/watch?v=wF5NiHS729g
https://www.youtube.com/watch?v=6w8vHZHo6_Y
https://www.youtube.com/watch?v=fDoc8VJIfQ4


Wat kan de leerling doen?

> Motivatie!
> Stimuleer autonomie van de leerling.
> Zelfstandig oefenen. Tools: WRTS, Quizlet.
> Noteren nieuw woorden (woordenschrift)
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Ondersteuning vanuit SWVVO3006

Schoolondersteuner nieuwkomers:

> Voorlichting en professionalisering docenten/ NT2 
begeleiders.

> Advies keuze (les)materiaal.

> Vraagbaak m.b.t. Nt2 ondersteuning, (NT2)taalbeleid.

> Advisering en meedenken bij casussen.

> Kennis van het ondersteuningsnetwerk.

> Zorgkaart/route interculturele hulpverlening.

> Etc.
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Handige links

1. Website over meertaligheid en taalstoornissen; handig voor 
leerkrachten van NT2leerlingen (66 talen). Link

2. Lowan: Ondersteuning onderwijs nieuwkomers. Algemene 
info, nieuws en lesmaterialen. Link

3. Handreiking ‘O jee, een NT2-leerling in de klas!’ Filmpjes en 
downloaden materiaal hier.

4. Brochure ‘Meer kansen met maatwerk voor 
nieuwkomersleerlingen’ downloaden.

5. Online cursus ‘Steun bieden aan vluchtelingenkinderen’ via 
Augeo

6. Handleiding bij basislijst schooltaalwoorden: werken aan 
woordenschat in de zaakvakken.
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https://meertaligheidentaalstoornissenvu.weebly.com/
https://www.lowan.nl/
https://www.lowan.nl/voortgezet-onderwijs/nieuws/nt2-handreiking-voor-docenten-regulier-onderwijs-vo-en-mbo/
https://www.vo-raad.nl/themas/onderwijs-vluchtelingenkinderen
https://www.augeo.nl/course-refugee-children
https://www.itta.uva.nl/publicaties/handleiding-basislijst-schooltaalwoorden-vmbo-72


Vragen?
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