
 
 

 

Verslag studiereis Zweden 2016 

  

 

 

Leidinggeven aan vluchtelingenonderwijs  
(Leadership for inclusive education) 

Van zondag 6 november tot vrijdag 11 november 2016 reisde een groep van 
Nederlandse schoolleiders naar Zweden om daar te leren van de succesvolle 
aanpak van het integratievraagstuk. Dit is het dagelijks verslag van de reis, de 
ontmoetingen, de lessen en de inspiratie. 

Het verslag van de reis is geschreven door Bas Boensma en zijn medereizigers. Bas 
is locatieleider op de locatie Streekweg van het Pontem College in Nijmegen. 

Leidinggeven aan vluchtelingenonderwijs, studiereis Zweden 

Gedurende vijf dagen verdiepen wij, een tiental leidinggevenden uit en rondom het 
vluchtelingenonderwijs, ons in de organisatie van het vluchtelingenonderwijs in 
Zweden. Zweden in het bijzonder, omdat het land bekend staat om haar rijke 
ervaring met (dit type) onderwijs. 
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Om richting te geven aan het onderzoek dat wij uit gaan voeren, hebben wij samen 
met Jan Hendriks en Frans Grobbe van NSO-CNA een zestal aandachtsgebieden 
opgesteld. De aandachtsgebieden zijn: 

 ‘Stepladder’ from reception class to regular school (incl. intake & 
monitoring). 

 Parental involvement. 
 Collaboration with agents & organizations around the school. 
 Guidance and support for unaccompanied minor refugees. 
 Tensions between migrants & non-migrants in/around the school 
 Dealing with growth and decline of newcomers. 

 

Dag 1 - Malmö en Landskrona 

Maandag 07-11-2016 

De groep is gesplitst in twee subgroepen die vervolgens twee steden in Zweden 
hebben bezocht, te weten Malmö en Landskrona. 

Malmö 

Bezoek aan de ‘sprakencentralen’ waar alle kinderen een zeer brede 
screening/intake in de moedertaal krijgen, gericht op de al aanwezige kennis en 
talen die ze beheersen. De moedertaal krijgt veel aandacht in het schakelonderwijs, 
zowel als onderhoud als ter ondersteuning bij overige vakken. 
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Landskrona 

In Landskrona werd onze delegatie warm welkom geheten op het gemeentehuis, er 
wapperden bij aankomst twee Nederlandse vlaggen naast de Zweedse vlag. 

De burgemeester van Landskrona heeft samen met de onderwijsverantwoordelijke 
gesproken over de aanpak in de stad. Gemeentes zijn in Zweden veel nauwer 
betrokken bij de daadwerkelijke uitvoering van het onderwijs. Een gemeentelijke 
organisatie voert de intake van nieuwkomers uit en plaatst de leerlingen 
vervolgens over de diverse scholen binnen de gemeente. 

Naast het bezoek aan het gemeentehuis, hebben we een school bezocht waarin 
zowel primair- als voortgezet onderwijs aangeboden wordt. 

De ‘keywords’ van het succes zijn volgens de burgemeester, 
onderwijsverantwoordelijke, de Zweedse schoolleiders en docenten: hoge 
verwachtingen, gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerken. 
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Dag 2 - Malmö en Kristianstad 

dinsdag 08-11-2016 

De groep is wederom gesplitst in twee subgroepen die twee steden in Zweden 
hebben bezocht, te weten Malmö en Kristianstad. 

Kristianstad 
Op bezoek bij ‘Slussen’ een assessmentcentrum (los van de scholen) die de 
nieuwkomers in een periode van vier weken voorbereidt op de school. De intake 
richt zich op de vaardigheden, reeds aanwezige kennis (talenkennis, wiskunde). 
Tijdens deze vier weken hebben de kinderen zeven keer een gesprek met een 
docent, sociaal werker en medisch personeel. Aan de hand van deze gegevens 
wordt een onderwijsroute opgesteld uitgaande van de mogelijkheden van het kind. 
Dit pakket gaat naar de ontvangende school. Gedurende de hele intakeperiode zijn 
tolken in alle talen aanwezig. Ouders worden verplicht mee te komen. Zij krijgen 
een introductie op het burgerschap. Ook hierbij zijn tolken aanwezig. Naast 
bovenstaande fungeert Slussen ook als kenniscentrum. 

In de middag is de groep in Kristianstad naar de Söderport Skola geweest. Deze 
onderwijsvoorziening, die speciaal ingericht is voor nieuwkomers in Kristanstad, is 
verdeeld in drie levels: - Kinderen met geen of weinig onderwijs in eigen land. - 4 
tot 8 jaar onderwijs gevolgd in eigen land. - 9 of meer jaren onderwijs gevolgd in 
eigen land. 

Elke leerling krijgt een tutor/coach aangewezen. Deze fungeert niet als tolk, maar 
leert de kinderen de middelen in te zetten, die zij nodig hebben om de taal te 
verwerven en hun weg te vinden in het onderwijs. De tutor spreekt wel de 
moedertaal van de leerling. 

Enkele sterke punten van het bezoek aan Kristianstad: 

 Inzet hulpmaterialen in eigen taal. 
 Inzet tutor/coach. 
 Uitgaan van de mogelijkheden van het kind. 
 Onderzoekspakket gemaakt in Slussen is aanwezig op de school. 
 Warme, verwelkomende sfeer. 
 Gebruikmaken van tolken in alle talen, als betaalde krachten. 
 16-19 jarigen volgen een introductieprogramma als voorbereiding op 

verdere studiekeuze. 

De Zweedse media hebben ons bezoek inmiddels ook opgepakt, blijkend uit 
onderstaand uitgebreide artikel in een Zweedse krant. Klik hier voor het artikel. 

http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/elever-inspirerar-hollandare/?share=eyJkYXRhIjp7InVybCI6Imh0dHA6XC9cL3d3dy5rcmlzdGlhbnN0YWRzYmxhZGV0LnNlXC9rcmlzdGlhbnN0YWRcL2VsZXZlci1pbnNwaXJlcmFyLWhvbGxhbmRhcmVcLyIsInR0bCI6IjE0Nzg4MDgwNjYiLCJ1c2VyX2lkIjoiNTRjNzc1YWY5YjYyOTdhYzI2MDAxZWUzIn0sInNpZ25hdHVyZSI6IkVRZlppTXQ5Z1RVbHYzeHlTWXVDVGFFczZ4SStZWFVQZUU3bUFcLzlRZjZNPSJ9
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Malmö 

De groep die vandaag in Malmö is gebleven, heeft een bezoek gebracht aan een 
drietal instellingen, te weten: Sofielundskolan (doelgroep: 6 – 16 jaar), Rosengard 
school (doelgroep: 6 – 12 jaar) en Sprakcentralen (gemeentelijke instantie). 

Aangekomen op de Sofielundskolan hebben we gesprekken gevoerd met de 
directeur, adjunct-directeur en een docent, lessen bezocht en leerlingen gesproken. 
Tijdens de gesprekken hebben we extra aandacht besteed aan de rol van de 
leidinggevende in het geheel en de rol van de moedertaalsprekers in het onderwijs 
aan de nieuwkomers. 
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De Rozengard school staat in een sociaal-economische ‘probleemwijk’. De school 
heeft enkele jaren geleden de hoogste groepen (grade 7 t/m grade 9) moeten 
sluiten i.v.m. de veiligheid van de school en haar omgeving. Daarnaast waren de 
resultaten in die periode beneden peil. De directrice van de school is een bevlogen 
vrouw die de focus terug heeft gebracht van zorg naar onderwijs. Interessant om te 
zien hoe deze aanpak lijkt te werken en welke invloed dit heeft op de leerlingen en 
collega’s. 

’s Middags hebben we op de Sprokcentralen presentaties bijgewoond van enkele 
maatschappelijke organisaties die de integratie van nieuwkomers in Zweden 
bevorderen en nieuwkomers zoveel mogelijk in contact proberen te brengen met 
jongeren met een Zweedse achtergrond. Ook heeft de conrector van Varnham 
School (16-19 jaar) verteld over zijn school waarop zowel nieuwkomers al reguliere 
leerlingen zitten. Centraal stond hoe hij te werk is gegaan tijdens de hectiek (grote 
instroom) van vorig schooljaar en hoe hij de instanties om zich heen heeft 
verzameld die samen met hem konden zorgen voor een zo optimaal mogelijk 
(onderwijs)aanbod. 

De school staat in een sociaal-economisch zwakke wijk en ziet uitdagingen op dit 
gebied. Nieuwkomers wordt in aparte klassen onderwijs geboden, maar de 
leerlingen gaan wel vanaf het begin af aan voor enkele vakken (zoals wiskunde) 
naar de reguliere klassen. De leerlingen hebben allemaal minimaal twee uren per 
week extra begeleiding onder leiding van een moedertaalspreker. De koppeling van 
de moedertaalsprekers aan de school wordt georganiseerd door de Sprakcentralen. 
Merkbaar is dat men nog zoekende is naar de juiste rol van de moedertaalsprekers; 
er is geen duidelijk beleid voor en het wordt door de collega’s verschillend 
opgepakt. 

De moedertaalsprekers worden in Malmö betaald door de Sprakcentralen. 

De docenten op de Sofielundskolan hebben vrijwel allemaal een lerarenopleiding 
over Zweeds als tweede taal gevolgd. Doordat dit een daadwerkelijke 
lerarenopleiding met een bevoegdheid betreft, kunnen deze docenten gemakkelijk 
op andere scholen werken als daar noodzaak toe is, bijvoorbeeld door de daling 
van leerlingenaantallen. 
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Dag 3 – Reisdag  woensdag 09-11-2016 

  

Dag 4 - Stockholm 

donderdag 10-11-2016 

Stockholm 

In Zweden is er een landelijk kenniscentrum Zweeds als tweede taal dat werkt 
vanuit de universiteit van Stockholm en werkt vanuit een wetenschappelijke basis. 
Het kenniscentrum draagt de naam ‘Nationellt centrum for Svenska som 
andrasprak’ en bestaat sinds de jaren 90. 
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Vandaag hebben we bovenstaand kenniscentrum bezocht en hebben 
we gesprekken gevoerd met de directrice en een medewerkster. De medewerkers 
zijn het gesprek begonnen met een korte introductie van het kenniscentrum. Men 
heeft aangegeven gesprekspartner te zijn van de onderwijsinspectie en het 
landelijk orgaan voor onderwijs in Zweden. Daarnaast is het kenniscentrum 
doorgaand bezig met wetenschappelijk onderzoek naar de verwerving van een 
tweede taal door nieuwkomers. 

Na de introductie van het kenniscentrum hebben we de observaties die wij tot op 
heden hebben gedaan in Zweden gedeeld. Ook hebben we gevraagd naar de visie 
van het kenniscentrum hieromtrent. De observaties hebben we gebundeld in drie 
(uitgewerkte) kernpunten: 

 Samenwerking met, vanuit de scholen gezien, (externe) partners en de 
positie van de school in de organisatie van het onderwijs in Zweden. 

 Hoge verwachtingen en resultaatgericht werken. 
 Intake en monitoring van leerlingen. 

De medewerkers van het kenniscentrum hebben aangegeven dat onze observaties 
terecht zijn en er nog veel werk te doen is. Er zijn in januari 2016 enkele wetten 
aangenomen die nog in het implementatieproces van de gemeentes en scholen 
zitten. Het kenniscentrum speelt een rol in dit implementatieproces d.m.v. 
kennisdeling, studiedagen op scholen (aan docenten en leidinggevenden). 
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Dag 5 - Stockholm 'Skolverket' 

vrijdag 11-11-2016 

Stockholm 

De laatste dag van onze studiereis naar Zweden hebben wij een bezoek gebracht 
aan de ‘National Agency For Education (Skolverket)’ in Stockholm. 

Skolverket werkt samen met het ministerie van onderwijs, de onderwijsinspectie 
en het nationaal bureau voor onderwijs aan leerlingen met extra zorg (special 
needs). Skolverket werkt adviserend en heeft geen dwingende bevoegdheid. De 
medewerkers van Skolverket hebben voornamelijk gesproken over hoe de 
organisatie van het onderwijs in Zweden in elkaar zit en de nieuwe wetgeving sinds 
januari 2016. 

Een aantal belangrijke punten in de nieuwe wetgeving: 

 Nieuwkomers hebben het recht om in hun sterkste schooltaal te laten zien 
wat hun kennis en vaardigheden zijn (voor nieuwkomers dus vaak in hun 
moedertaal). 

 Nieuwkomers hebben na twee onderwijsmaanden het recht om alle 
reguliere vakken te volgen, zowel in een ISK-klas als in een reguliere klas. 

 Nieuwkomers hebben het recht op moedertaalonderwijs. 
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De huidige stand van zaken van de implementatie van o.a. bovenstaande 
onderdelen en de grote verschillen in kwaliteit en uitvoering tussen de gemeenten 
kwam uitgebreid aan bod. 

Een aandachtspunt voor het onderwijs in Zweden is het niveau van de scholen en 
leerlingen in de upper-secondary (16-19 jaar). Nieuwkomers in dit type onderwijs 
behalen onvoldoende niveau om vervolgens door te kunnen gaan naar regulier 
beroepsonderwijs. Deze leerlingen komen veelal terecht in de SFI (Swedisch For 
Immigrants) dat een onderwijsprogramma voor volwassenen is. 

Einde studiereis 

Na bovenstaand bezoek is er een einde gekomen aan onze studiereis naar Zweden. 
Wij hebben deze reis als leerzaam en inspirerend ervaren en zullen een kort verslag 
maken van onze bevindingen en conclusies. 

 

Mariska Hajer schreeft een hoofdstuk voor het boek Nieuwkomers op school' over 
het het Zweedse en onderwijs aan nieuwkomers. Klik hier als je dat wilt lezen. 

http://www.nso-cna.nl/wp-content/uploads/2016/11/Hajer-Zweden-gidsland-nieuwkomers-op-school.pdf
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