
 

 

 

Informatienota 
Datum vergadering : 21 december 2021 

Registratienummer : GZDGWB/301785/301792 

   IN/130 

Portefeuillehouder : Govert van Bezooijen 

Bijlage(n) : - 

Onderwerp : Bekostiging nieuwkomers primair onderwijs 

 

 

Onderwerp  

Bekostiging nieuwkomers primair onderwijs 

 

Kennisnemen van 

De regeling binnen het onderwijsachterstandbeleid om scholen financieel te ondersteunen bij de extra 

taalondersteuning nieuwkomers. 

 

Inleiding 

Als een school 4 of meer asielzoekers en overige vreemdelingen (hierna te noemen: nieuwkomers) 

heeft binnen een vastgestelde periode, komt de school in aanmerking voor een rijksregeling voor de 

eerste opvang van vreemdelingen. De instroom van nieuwkomers op de individuele scholen in West 

Betuwe is echter te laag om een beroep te doen op deze bijzondere bekostiging. Omdat recent 

verschillende scholen te maken hebben gehad met de instroom van nieuwkomers, maar steeds 

minder dan 4, heeft ons college besloten scholen extra financieel te ondersteunen om deze leerlingen 

extra begeleiding te kunnen bieden. 

 

Kernboodschap 

Door het beschikbaar stellen van de financiële ondersteuning is de school in staat een 

nieuwkomerskind dat de Nederlandse taal in het geheel niet machtig is, binnen korte tijd, maar 

maximaal binnen één jaar, zo te begeleiden dat het kind na afloop van het begeleidingstraject in staat 

is zich zelfstandig te handhaven in de groep en zelfstandig kan deelnemen aan het reguliere 

basisonderwijs. 

 

Consequenties 

De leerlingen krijgen extra taalondersteuning om de achterstand weg te werken. Hiermee wordt 

geïnvesteerd in de toekomst van de leerling. 

 

Financiën 

De bekostiging van de regeling vindt plaats vanuit de specifieke uitkering voor het 

onderwijsachterstandenbeleid. Deze geoormerkte uitkering biedt voldoende financiële ruimte. 

 

Communicatie 

Over de voorgestelde regeling is op overeenstemming gericht overleg (OOGO) gevoerd met de 

schoolbestuurders. Alle bestuurders herkennen de problematiek en onderschrijven de regeling. 
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Vervolg 

Als er zicht is op het aantal leerlingen dat zich per jaar meldt in West Betuwe als nieuwkomer, dan 

wordt de mogelijkheid van de inrichting van een taalklas bezien. De taalklas/nieuwkomersklas is 

bedoeld voor kinderen in de leeftijd van groep 3 tot en met 8 die minder dan een jaar in Nederland 

wonen en de Nederlandse taal niet machtig zijn. In één jaar worden ze voorbereid op het instromen 

binnen het reguliere onderwijs.  

Uiteraard kan ook blijken dat een combinatie van beide oplossingen (begeleiding op school én een 

taalklas) het meest geschikt is voor de situatie in West Betuwe. Borging van de regeling, in welke vorm 

dan ook, is voorzien bij de start van de nieuwe planperiode van het onderwijsachterstandenbeleid 

(2023 en verder). 

 

Bijlage(n) 

Geen. 

 

Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                         de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop  

 

 


