LEIDING GEVEN AAN VLUCHTELINGENONDERWIJS
verslag van een studiereis naar Zweden
Vluchtelingenkinderen hebben recht op onderwijs. Bij het organiseren van dat
onderwijs spelen schoolleiders een grote rol. Ze zorgen voor docenten, bij wie
kinderen naar school kunnen. Ze zorgen ook voor het samenwerken ‘rond de klas’ in de school, met andere scholen, in regionaal verband en met gemeenten - dat
vluchtelingenkinderen op gang moet helpen naar hun nieuwe toekomst. Ze maken
bij dat werk gebruik van ervaringen uit het verleden. Maar er zijn na de crisis van
2015 ook veel nieuwe vragen.
De NSO-CNA Leiderschapsacademie vindt het belangrijk dat schoolleiders hun
kennis en ervaring delen met het onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Daarom
organiseerden wij een studiereis naar Zweden. Het land heeft een lange traditie met
het opvangen van vreemdelingen. Schoolleiders vervullen er bovendien een
bijzondere rol als ‘spil’ in de lokale aanpak.
De studiereis vond plaats van 6 tot 11 november 2016. We bezochten in die week
scholen en ‘reception centres’ in Zuid-Zweden en gingen in gesprek met beleidmakers in Stockholm. Deelnemers aan de studiereis waren schoolleider (afdelingsleider, enz.) in het basis-, voortgezet of hoger onderwijs. De meesten hadden
nieuwkomers in huis, soms in grote aantallen. Enkelen bereidden zich voor op
nieuwkomers.
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Het programma van de reis omvatte bezoeken aan scholen en reception centres in de gemeenten
Malmö, Landskrona en Kristianstad. We voerden daar gesprekken met bestuurders, ambtenaren,
leraren en schoolleiders. In Stockholm bezochten we het Nationaal Centrum voor Zweeds als
tweede taal (http://www.andrasprak.su.se/english/) en de National Board of Education Skolverket
(uitvoeringsorgaan van het ministerie: http://www.skolverket.se/om-skolverket/andra-sprak-ochlattlast/in-english). Onze waarnemingen en conclusies uit de schoolbezoeken in Zuid-Zweden
vormden daar de start en aanleiding voor gesprekken.
LEESWIJZER: we maakten kennis met de Zweedse aanpak van vluchtelingenonderwijs, maar
gingen daardoor ook opnieuw nadenken over wat we in Nederland gewend zijn. Verderop in
dit verslag is allebei terug te vinden: gekleurde blokken gaan over ‘Zweden’, zwart op wittekst over ‘Nederland’.

Malmö
Bezoek aan de gemeentelijke Språkzentralen, het gemeentelijk beleidscentrum voor de
opvang en integratie van immigranten in het onderwijs. Bezoek aan de nabijgelegen
Mosaïkschool, waar alle nieuwkomerskinderen die in Malmö aankomen een intake en
assessment krijgen en de meesten nog even blijven - maximaal een half jaar - om hun
eerste stappen in het Zweedse onderwijs te zetten. Van hieruit worden kinderen geplaatst
naar reguliere scholen.
Rosengård en Sofielund school
De Rosengård school (6 - 12 jaar) staat in een sociaal-economische ‘probleemwijk’: een van
Malmö’s buurten met de hoogste concentraties buitenlanders (zie: waar wonen
nieuwkomers in Zweden?). De school heeft enkele jaren geleden de hoogste groepen (7
t/m 9) moeten sluiten door veiligheidsproblemen in de school en haar omgeving. Ook
waren de studieresultaten in die periode niet best. De sindsdien aangetreden directrice
heeft de focus teruggebracht van ‘pamperen’ naar onderwijs. Deze aanpak lijkt te werken
en heeft een positieve invloed op leerlingen en collega’s.
Ook de Sofielund school (6-16 jaar) staat in een wijk waar veel immigranten wonen. De
docenten op deze school hebben vrijwel allemaal een opleiding ‘Zweeds als tweede taal’
gevolgd. Omdat dit een erkende bevoegdheid is, kunnen deze docenten gemakkelijk op
andere scholen werken als daar noodzaak toe is, bijvoorbeeld door de daling van
leerlingenaantallen.
Varnham School
Op de Varnham School (16-19 jaar) zitten zowel nieuwkomers als reguliere leerlingen. Ook
deze school staat in een sociaal-economisch zwakke wijk. Nieuwkomers wordt in aparte
klassen onderwijs geboden, maar gaan wel van het begin af aan voor enkele vakken (zoals
wiskunde) naar de reguliere klassen. Ze worden in hun moedertaal geholpen om die lessen
te begrijpen. Gezocht wordt naar de juiste rol van de daarvoor ingezette ‘assistenten’: er is
geen duidelijk beleid en het wordt door de collega’s verschillend opgepakt.
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met zes vraagstukken op reis
We gingen met zes vraagstukken ‘op reis’. In voorbereidende bijeenkomsten waren
ze als onderwerpen benoemd, waarover we in Zweden inspiratie hoopten op te
doen:
1. Overgang van taalklas naar vervolgonderwijs (en de processen daaromheen,
zoals monitoring van voortgang en studieresultaten).
2. Contact leggen met ouders en hen betrekken bij de school
3. Samenwerken met organisaties rond de school
4. Onderwijs en begeleiding voor alleenstaande minderjarigen (AMV’s)
5. Omgaan met spanningen tussen nieuwkomers en ‘non-immigranten’ in en rond
de school
6. Organiseren bij op- en neergaande aantallen nieuwkomers.
We hadden deze onderwerpen uitgekozen, omdat het vinden van een succesvolle
aanpak voor schoolleiders vaak lastig is.
schoolsystemen
Na uitleg over het Zweedse schoolsysteem volgde vaak een wedervraag: ‘..hoe is dat
in Nederland geregeld?’. De verschillen waren duidelijk en dat leidde ook tot
gesprekken in onze groep. Want het Nederlandse onderwijs lijkt veel meer dan het
Zweedse onderverdeeld in ‘soorten’ en het Zweedse veel meer gericht op de
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Rollen van de schoolleider
Een goede schoolleider…
- zorgt dat mensen van elkaar gebruik maken
- creëert daartoe gezamenlijke taken
- zorgt ook voor gezamenlijke tijd
- leeft vóór dat ‘fouten maken mag’
- zorgt voor inclusie van de moedertaalleraar in het schoolteam
- en leeft vóór: high expectations + high support
(uit: gesprek bij Nationaal Centrum Andraspråk, 10 november 2016)

onderwijs in de moedertaal
Kinderen bij wie thuis een andere taal dan Zweeds gesproken wordt hebben in
Zweden recht op lessen in hun moedertaal. Dat is wettelijk zo vastgelegd en
onder meer bedoeld om zelfbeeld en zelfvertrouwen te ondersteunen (‘..je
achtergrond telt en wordt gezien’). Het ondersteunt ook een beleidsdoel, want
de Zweedse overheid stimuleert ‘multiingual citizenship’.
Zweedse scholen moeten (ingevolge een nieuwe wet, die op 1 januari 2016 is
ingegaan) de kennis en de vaardigheden van nieuwkomerskinderen binnen 2
maanden na hun aankomst in het land in kaart brengen. Dit assessment moet in
hun sterkste onderwijstaal gebeuren - meestal dus de moedertaal - en gericht zijn
op resources - niet op wat ze missen.
Nieuwkomerskinderen hebben daarnaast ook recht op studieondersteuning in
hun moedertaal: uitleg om de lessen in een reguliere klas te snappen. Deze vorm
van ondersteuning is belangrijk voor het ‘mee kunnen doen’ in reguliere lessen
(zie: doorstroom naar vervolgonderwijs: hoe gaat dat in Zweden?). Leerlingen in
Malmö - waar het afgelopen jaar veel vluchtelingen aankwamen - kunnen tot vier
jaar na hun aankomst gebruik maken van zulke ondersteuning.
Aandacht voor het belang van de moedertaalondersteuning vindt zijn
oorsprong in het onderwijs aan Sami-leerlingen uit Lapland, die het Zweeds
nauwelijks tot niet beheersten maar wel Zweeds onderwijs volgden. De visie
dat ‘moedertaal telt’ is verankerd in het Zweedse schoolsysteem en komt op
verschillende manieren tot uiting in het onderwijs aan jonge nieuwkomers.

‘systemen’ en de schoolleider
De rol van schoolleiders komt in presentaties over vluchtelingenonderwijs vaak niet
vanzelf naar voren: de aandacht gaat snel uit naar ‘hoe het loopt’, wat de regels en
systemen zijn en wat er met de kinderen gebeurt. We hadden ons daarom getraind
in het stellen van vragen over wat schoolleiders doen en wat ze daarbij denken:
- is dit jouw taak of die van docenten?
- hoe krijg je steun in je team voor…?
- hoe denk je dat dit beter zou kunnen?
- is dit iets tijdelijks, denk je, of gaat het lang duren?
- doen alle schoolleiders het op deze manier, of gaat het soms ook anders?
We merkten dat het stellen van zulke vragen door onze Zweedse gesprekspartners
werd gewaardeerd. Een collega in Landskrona beaamde het belang: ‘…concentreer
je niet op de systemen, maar op wat je als schoolleider doen kunt. Dát maakte ook
bij ons het verschil’.
de verhouding tussen taalklas en vervolgonderwijs
Eenmaal op bezoek in Zweden kreeg het eerste onderwerp - de overgang van
vluchtelingenkinderen naar vervolgonderwijs - de meeste aandacht, zowel in
gesprekken onderling als met Zweedse collega’s. Dat kwam door:
- de verhouding tussen taalklas en vervolgonderwijs ligt in Zweden anders dan
‘bij ons’ door de ondersteuning die nieuwkomers krijgen in hun moedertaal;
- de overgang van taalklas naar vervolgonderwijs verloopt anders dan we in
Nederland gewend zijn;
- de doorstroming van oudere vluchtelingenkinderen - de ‘tieners’ - naar
vervolgonderwijs krijgt in Zweden momenteel veel aandacht: het gaat niet
goed daarmee, zo blijkt uit cijfers en beleidmakers trekken zich dat aan. Juist
tieners kwamen immers in grote aantallen mee met de vluchtelingenstroom
van 2015.
De verschillen tussen Nederland en Zweden leidden tot veel vragen en gespreksstof,
zowel onderling in ons reisgezelschap als met Zweedse colllega’s. Ook de resultaten
van dat onderwijs, met name voor oudere vluchtelingenkinderen, vaak aan de orde.

(uit: gesprek bij Nationaal Centrum Andraspråk, 10 november 2016)
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taalklas en vervolgonderwijs in Zweden: naast elkaar
De schoolleider bepaalt wanneer een kind doorstroomt van taalklas naar vervolgonderwijs. Het gaat ais volgt:
- kinderen worden na het assessment van wat ze kunnen (vaak uitgevoerd door
de gemeente) ‘geplaatst’ in een reguliere school.
- de rector of directeur van die school is vanaf dan verantwoordelijk voor het
onderwijs dat wordt aangeboden en de voortgang die een leerling maakt
- jonge kinderen gaan vaak direct door naar een reguliere klas
- vanaf ca. 10 jaar wordt in aparte klassen eerst aandacht besteed aan het
verwerven van de Zweedse taal. De verblijfsduur in zo’n ‘taalklas’ is - net zoals
in Nederland - maximaal twee jaar
- anders dan in Nederland echter is de taalklas een parttime aangelegenheid:
van meet af doen kinderen mee aan sommige activiteiten in hun reguliere klas
en krijgen ze les in álle vakken in die reguliere klas gegeven worden. De
verdere overstap naar ‘regulier’ gaat geleidelijk en flexibel: per vak wordt
bezien wat een goed moment is (en het 2e taalonderwijs gaat daarna door!)
- álle leraren van de school - ook die van de reguliere klassen - zijn met elkaar
verantwoordelijk voor de voortgang van een leerling. Van elke docent wordt
daarom deskundigheid gevraagd in het lesgeven aan kinderen die het Zweeds
van hun leeftijdgenoten nog niet helemaal beheersen.
Het belang van een snelle doorstroming naar regulier onderwijs wordt door
onderzoek ondersteund. Recente evaluaties wijzen uit dat kinderen hun verblijf
in de taalklas na de eerste begintijd gaan ervaren als ‘in de wachtstand’ blijven en
als uitstel van hun nieuwe leven.
(uit: gesprek bij Andraspråk, 10 november 2016)
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taalklas en vervolgonderwijs in Nederland: na elkaar
In Nederland bestaan - anders dan in Zweden - geen cijfers over het schoolsucces
van tienerimmigranten: het wordt niet landelijk bijgehouden. Een ervaringsfeit is
wel, dat ze ook in ons land niet gemakkelijk doorstromen naar HAVO, VWO of MBO.
Een rol speelt:
het voor eindexamens vmbo/havo/vwo vereiste NL-taalniveau wordt meestal pas
na 3 tot 4 jaar bereikt. Vluchtelingenkinderen die al 13 waren toen ze hun oude
school ‘..op havo/vwo-niveau’ moesten verlaten - en daarna nog een tijdje
onderweg waren of in ons land heen en weer verhuisden tussen opvangcentra halen dat niveau pas rond hun 18e. Ze zijn op dat moment te oud voor toelating
op Nederlandse havo/vwo-scholen, want ‘passen niet’ bij hun klasgenoten.
ook de doorstroom naar het MBO verloopt moeilijk: leeftijd is hier het probleem
niet, maar wie - zoals de meeste ‘tiener-immigranten’ - ergens rond zijn 17e de
taal- of schakelklas verlaat, komt als jongere zonder diploma alleen in
aanmerking voor praktijkonderwijs of de entreeopleiding van MBO’s. Deze
opleidingen zijn gericht op het snel doorstromen naar de arbeidsmarkt (naar
banen met minimale diploma-eisen) en bieden geen stimulerende omgeving
voor kinderen die méér in hun mars hebben. MBO-2 of hogere opleidingen
nemen vluchtelingenkinderen niet graag aan vanwege risico’s van schooluitval,
‘blijven zitten’ en de gevolgen die dat heeft voor rendementscijfers.
De moeizame bereidheid van reguliere scholen om vluchtelingenkinderen ‘over te
nemen’ leidt vaak tot teleurstelling op ISK’s: docenten daar en schoolleiders doen
hun best maar merken dat hun overstapadvies door vervolgscholen lang niet altijd
wordt geaccepteerd (‘…ook al kennen wij zo’n leerling en denken we dat het gaat
lukken’). Het niet landen van zo’n advies komt door onbekendheid over en weer,
door onduidelijkheid over hoe een ISK het niveau van leerlingen bepaalt (er zijn
geen standaards op dit terrein: elke ISK doet het anders) en door een ‘na elkaar
geschakeld’ ketendenken (‘..pas als een leerling bij jou klaar is, mag hij bij mij komen
voor de volgende stap’).

7

Kristianstad (40.000 inwoners)
We bezoeken ‘Slussen’, gemeentelijk assessmentcentrum waar een staf van docenten,
sociaal werkers en medisch personeel de mogelijkheden van het kind én zijn familie in kaart
brengt, en twee scholen.
Slussen
‘Slussen’ is een gemeentelijk intake- en assessmentcentrum, dat nieuwkomers in een
periode van vier weken voorbereidt op school. De intake richt zich op het scheppen van een
veilig klimaat, met aandacht voor de kinderen en hun gezin. Het assessment gaat over
vaardigheden en wat kinderen al geleerd hebben (talenkennis, wiskunde, andere vakken).
Tijdens deze periode hebben kinderen - naast de lessen die ze volgen - zeven keer een
gesprek met een sociaal werker en medisch personeel. Aan de hand van testen, observaties
en gesprekken wordt een onderwijsroute opgesteld. Het hele pakket met gegevens gaat
naar de ontvangende school. Gedurende de hele intakeperiode zijn tolken in alle talen
aanwezig.
Ouders worden verplicht om naar gesprekken mee te komen: ook wat zij ‘in huis hebben’
wordt in kaart gebracht. Daarnaast worden ze twaalf keer op bijeenkomsten verwacht, waar
introducties in burgerschap en de Zweedse samenleving plaats vinden. Ook hierbij zijn
tolken aanwezig
We bezochten ook de Norretull school (6-16 jaar) en het Söderport gymnasium (16-19).

drie lessen die we mee naar huis nemen
We raakten van veel zaken onder de indruk tijdens ons bezoek aan Zweden en
hadden veel gesprekken over het ‘meenemen van wat ons aansprak’ terug naar
Nederland. Onderstaand een samenvatting: we concentreren ons daarbij op zaken,
waarvan we denken dat wij er als Nederlandse schoolleiders wat mee kunnen. Veel
zal ongetwijfeld niet vanzelf gaan en zit misschien zelfs hier en daar wel ‘op het
randje’ van wat in Nederland kán. Maar er zijn wel aanknopingspunten - die noemen
we - en we willen daarmee aan de slag.

(1): ondersteuning in de moedertaal
We raakten onder de indruk van het doordacht en doelgericht gebruik van moedertaal in het Zweedse onderwijs. Het begint al meteen na aankomst, bij het in kaart
brengen van de kennis van elk kind: dit assessment wordt door tolken ondersteund.
Ook worden toetsen en vragenlijsten die leerlingen krijgen voorgelegd waar nodig in
de moedertaal afgenomen.
Behalve dat een kind dus een wiskunde- of rekentoets in de eigen taal kan maken, wordt
ook het leesvaardigheidsniveau in de sterkst ontwikkelde taal gemeten. Intakecentra
hebben toetsen beschikbaar voor de verschillende taalgroepen waarmee ze te maken
krijgen.

Nadat de leerlingen in een reguliere klas geplaatst zijn, blijven die verschillen met
hoe het in Nederland gaat. Ze krijgen een uur per week taalles in hun moedertaal,
het liefst door een gecertificeerd docent. Maar wat ons vooral aansprak is de
studieondersteuning in de eigen taal, die het snel aanhaken in reguliere lessen
mogelijk maakt en het meedoen in alle vakken die daar worden gegeven. Door deze
manier van werken wordt niet het beheersingsniveau van de nieuwe taal, maar het
beheersingsniveau op vakgebied leidend voor de studievoortgang. Dit is wezenlijk
anders dan in Nederland.
Turkse gedichten
In een klas waar kinderen met hun testen bezig zijn, wordt ons een 7-jarig meisje
aangewezen. Ze komt uit Syrië, maar heeft ‘onderweg naar Zweden’ ook enkele
jaren in Turkije gewoond. Op haar school in Syrië had ze arabische letters
geleerd, op de Turkse school was ze ook aan woordjes toegekomen.
Stafmensen van Slussen vermoeden dat ze slim is, omdat ze in het Turks
gedichten schrijft.
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We denken dat deze vorm van extra ondersteuning ook in Nederland zou
moeten worden ingezet om tiener-vluchtelingen zo snel als kan op bij hun
capaciteiten passend onderwijs terecht te laten komen. Deze kinderen
verliezen kostbare jaren door de verplichting om eerst Nederlands te leren,
voordat aan verdere vervolgkansen gewerkt wordt. We denken dat dit soort
ondersteuning op gang zou kunnen komen door de inzet van docenten (vanuit
ISK of de vervolgschool) die Arabisch spreken: vaak zijn die al in huis.
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(2): hoge verwachtingen en focus op resultaat
Landskrona (40.000 inwoners)
Gesprekken op het gemeentehuis met de burgemeester en met onderwijsambtenaren,
vervolgens met de intakestaf die de screening van kinderen verzorgt en hen uitplaatst naar
de scholen.
De burgemeester vertelt over de betrokkenheid die de gemeente voelt bij het in en rond
de stad verzorgde vluchtelingenonderwijs. Zo wordt de intake en assessment van
nieuwkomers door de gemeente zelf gedaan. Ook overleggen alle grundskola-directeuren
eens per 14 dagen op het gemeentehuis over wat wel en niet goed gaat in het
nieuwkomersonderwijs: ‘…om van elkaar te leren’, vult de ambtenaar aan die het overleg
organiseert, ‘…en omdat ieder hier op zo’n moment zijn behoefte aan prestige thuis laat,
lukt dat meestal wonderwel’.
Gemeentelijk onderwijsbeleid
Het onderwijsbeleid rond nieuwkomers maakt deel uit van een breder stadsbeleid, vertelt
de burgemeester. Landskrona kampt na de sluiting van grote scheepswerven - eind vorige
eeuw - met grote werkeloosheid: in veel gezinnen maken kinderen het niet mee dat hun
ouders ’s ochtends naar hun werk gaan en een inkomen verdienen. De gemeente wil die
cultuur doorbreken en onderwijs is voor het stadsbestuur een speerpunt bij het werken
aan een vitale en veerkrachtige samenleving. Keywords - aldus de burgemeester - zijn:
hoge verwachtingen, gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerken op alle niveaus.
Dammhag school
De Dammhag school (6-19 jaar) ligt in het centrum
van Landskrona, een verarmd gebied waar veel
buitenlanders wonen. De school stond enkele jaren
geleden slecht bekend, maar heeft onder nieuwe
leiding een revival doorgemaakt. We maken kennis
met een leerling die volgend jaar naar de universiteit
gaat: een gebeurtenis waar de hele schoolgemeenschap trots op lijkt.
We bespreken met docenten hoe de overgang van taalklas naar gewone klas verloopt
(geleidelijk aan, zodra het kan) en hoe beslissingen daarover vallen. Het antwoord dat we
op veel vragen krijgen is: ‘..dat leren we samen’. Men verstaat daaronder het lezen en met
elkaar bespreken van toepasselijke bronnen, het maken van afspraken over wie wanneer
wat uitprobeert en het met elkaar evalueren wat werkt en wat niet werkte.
Onze vragen over de rol van de schoolleider worden in dezelfde stijl beantwoord: die
stimuleert ons om te leren.

We raakten verder onder de indruk van het focus op prestaties dat we in Zweden
zagen: de lat ligt hoog. Ook dit komt al meteen naar voren in het assessment in de
eerste maanden. Zoals een Zweedse collega het zei: ‘..als je het beste met deze
kinderen wil bereiken, dan moet je hun capaciteiten kennen en benutten’.
In de organisatie van het onderwijs aan nieuwkomers komt het focus op wat nodig
voor resultaten ook naar voren:
- in het ‘schakelen’ tussen taalklas en reguliere lessen onder verantwoordelijkheid van één schoolleider
- in de gedeelde verantwoordelijkheid voor resultaten in de school, waarbij
het verwerven van de Zweedse taal ook aandacht krijgt in het vakonderwijs
(‘elke docent een taaldocent’)
- in de regierol die gemeenten spelen richting scholen.
De professionalisering van nieuwkomersonderwijs lijkt overigens in Zweden steviger
geworteld dan bij ons. Het komt naar voren in het belang dat wordt gehecht aan
onderzoek, in docentenopleidingen voor ZT2 en in programma’s die gericht zijn op
‘samen leren’, zowel in schoolteams als tussen scholen (zie ook: Hajer, M., ‘Zweden,
gidsland in onderwijs aan nieuwkomers’, in: Lieskamp, M., Loo, J. & Schoemaker, A.,
Nieuwkomers op school, uitgeverij Pica 2016)
We denken dat het focus op de schoolprestatie van vluchtelingenkinderen in
Nederland sterker kan. Een goed aanknopingspunt zijn de ‘leerlijnen naar
vervolgonderwijs’ waar veel scholen en het LOWAN de laatste tijd aan werken.
Het werken met zulke ‘leerlijnen’ vraagt immers om een goede screening van
wat kinderen kunnen en het delen van verantwoordelijkheid tussen scholen.
Een ISK of taalklas wordt dan de ‘voorpost’ van een vervolgschool; de vervolgschool neemt ‘het stokje over’ wat betreft de taalontwikkeling van de leerling.
Sinds 1 januari 2016 geldt in Zweden nieuwe wetgeving:
- de kennis en vaardigheden van nieuwkomers worden binnen twee maanden
na hun aankomst in een assessment vastgelegd
- nieuwkomers hebben daarbij het recht om in hun sterkste schooltaal (meestal
dus hun moedertaal) te laten zien wat hun kennis en vaardigheden zijn
- nieuwkomers hebben vanaf twee onderwijsmaanden het recht om alle
reguliere vakken te volgen die bij hun leeftijd passen
- nieuwkomers hebben recht op taalles en begeleiding in hun moedertaal
(uit: gesprek bij Skolverket, 11 november 2016)
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(3): actieve gemeenten
rollen van gemeenten
de gemeenten die wij in Zweden bezochten, vervullen diverse rollen:
- ze zijn bevoegd gezag en bekostigen het onderwijs
- voeren het assessment van leerlingen uit, vóórdat die naar een school gaan
- ze plaatsen leerlingen op scholen en verschaften daar ook middelen bij,
voerden dus feitelijk de regie over de schoolcarriere van een kind
- ze entameren buitenschoolse projecten waarin Zweedse en
immigrantenkinderen elkaar leren kennen
- ze organiseren zorg, huisvesting én onderwijs voor alleenstaande
minderjarigen
- ze zorgen - binnen landelijk geldende regels - voor plaatselijke beleidskaders,
waarbinnen scholen opereren en hun prestaties worden gewaardeerd

Waar wonen nieuwkomers in Zweden?
Ongeveer de helft van alle vluchtelingen die Zweden in 2015 binnenkwamen
werd gehuisvest door nationale instanties. Dat gaat zoals in Nederland: vaak in
dunbevolkte gebieden. De andere helft vond zelf huisvesting, vaak door in te
trekken bij familie of bekenden. Dat zorgde voor een ongelijke verdeling van de
‘opvangdruk’ in Zweden tussen steden - 10% van de gemeenten huisvest 50% van
alle nieuwkomers - en binnen steden: buurten waar al veel buitenlanders
woonden, zijn in 2015 ‘volgelopen’ met nieuwkomers.
(uit: gesprek bij Skolverket, 11 november 2016)

De rol die gemeenten in het Zweedse
Ministerie
onderwijs spelen, zorgt voor een ander
contactenpatroon dan schoolleiders in
Inspectie
COA
NIDOS
het Nederlandse vluchtelingenonderwijs
LOWAN
VO-raad
gewend zijn. In ons land is het immers zo
jeugdzorg
(zie plaatje), dat de leiding van een ISK
regionaal
ISK
het contact moet onderhouden met een
gemeente
SWV
groot netwerk aan instanties - plaatselijk,
VSO
GGD
andere
regionaal en landelijk - dat zich met
scholen
huisvesting
vluchtelingen- en onderwijszaken bezig
houdt. De manier waarop een schoolleider ‘in dat netwerk zit’ werkt door in de kwaliteit van wat een school kan bieden.
Het ontbreekt echter, helaas, wel eens aan de tijd en mankracht om de contacten in
dit netwerk goed te leggen en benutten.
Kenmerkend voor Zweedse verhoudingen, is de centrale rol van de gemeente in dit
netwerk. Ook hier zijn tal van landelijke instanties, maar de gemeente zorgt voor het
onderwijs, de organisatie van maatschappelijke zorg, de begeleiding en huisvesting
van vluchtelingen, de extra ondersteuning die kinderen soms nodig hebben (die in
Nederland valt onder de taakstelling van het Samenwerkingsverband), enzovoorts.
Een gevolg is dat scholen waar veel vluchtelingen komen niet door toeval of door
hard werken op het hele netwerk rondom vluchtelingen aangesloten zijn, maar dat
dit netwerk al bestaat en goeddeels door de gemeente georganiseerd is. We
hoorden dit ook bij de nationale centra Andraspråk en Skolverket: men vond het
daar heel vanzelfsprekend, dat ‘het eerste bezoek’ bij contact met scholen werd
afgelegd bij bestuurders van gemeenten en bij vertegenwoordigers van de lokale
politiek.
We denken dat de kwaliteit van vluchtelingenonderwijs er ook in Nederland
mee gediend zou zijn als gemeenten meer regie zouden nemen in het netwerk
rondom vluchtelingenonderwijs. Een aanknopingspunt kan liggen in bestaande
schooluitvalprogramma’s en de wens, die er bij sommige gemeenten leeft, om
vluchtelingen aan wie men eerste opvang biedt ook later weer te huisvesten
(logisch want het scheelt veel dubbel werk!).
Een ander aanknopingspunt ligt vanzelfsprekend in de rol die gemeenten sinds
een aantal jaren spelen in ‘het sociaal domein’ (jeugdzorg, arbeid en inkomen)
en in de ‘verlengde jeugdzorg’ (tot 23 jaar) voor kinderen die tot hun 18e met
voogdij te maken hadden.
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doorstroom naar vervolgonderwijs: Zweedse cijfers
Het moment dat je over kunt van grundskola naar gymnasium geldt in Zweden
als een markeringspunt. Leerlingen zijn dan immers 16 jaar - de leerplicht is
voorbij - maar als het goed is gaan ze dóór. Het ‘gymnasium’ is namelijk - evenals
de grundskola - toegankelijk voor iedereen: het leidt niet alleen op voor
universiteit of andere vormen van hoger onderwijs, ook de voorbereiding op
beroepen valt eronder. Het daadwerkelijk toegang krijgen tot het gymnasium
hangt af van prestaties op de grundskola: een aantal vakken moet succesvol
afgesloten zijn. De statistieken op dit punt zien er zo uit:
- van de in Zweden geboren kinderen gaat 90% door naar het gymnasium
- van de immigrantenkinderen die vóór hun 5e in Zweden aankwamen mag 85%
door
- van kinderen die tussen hun 6e en hun 12e in Zweden aankwamen mag 70%
door
- van wie bij binnenkomst ouder was dan 12 gaat 20% door naar het
gymnasium.
Een probleem voor deze tiener-immigranten, aldus Zweedse collega’s, is dat ze
weinig tijd hebben om aan te sluiten: hun 16e jaar komt snel. Taalverwerving kost
nu eenmaal tijd, op deze leeftijd bovendien nog meer tijd dan bij jonge kinderen
het geval is (een ervaringsfeit, ook wetenschappelijk aangetoond). Eigenlijk
hebben deze kinderen dus gewoon meer tijd nodig om na hun 16e in goed
onderwijs terecht te komen. Of dat gebeurt hangt af van waar ze wonen: de
gemeente bestuurt het Zweedse onderwijs. In sommige gemeenten krijgen
vluchtelingenkinderen dus meer tijd om door te stromen naar vervolgonderwijs
of zich beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt.
(uit: gesprek bij Skolverket, 11 november 2016)
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Hoe verder?
We komen met drie ‘lessen’ terug en willen daarmee aan het werk. De toekomst zal
moeten uitwijzen, in hoeverre deze lessen een antwoord dichterbij brengen op de
zes vragen waarmee we vertrokken. Onze verwachtingen zijn als volgt:
1. De overgang van taalklas naar vervolgonderwijs gaat beter ‘lopen’ als we snel en
betrouwbaar in kaart brengen wat kinderen kunnen, beter samenwerken tussen
scholen en hulp bieden in de eigen taal om aansluiting te vinden in reguliere
lessen. Die taalhulp is vooral voor de tieners van belang, die in 2015 in zulke
grote aantallen naar ons land kwamen: zij hebben geen tijd meer te verliezen!
2. Het begincontact met ouders kan door samenwerking met gemeenten van meer
‘inhoud’ worden voorzien. Dat helpt om intensiever met hen in contact te komen
dan nu meestal gebeurt, drempels te voorkomen en een steviger basis te leggen
voor latere contacten en betrokkenheid. Ook hier telt de bereidheid om zulke
gesprekken met tolken erbij te voeren: wachten tot de ouders Nederlands gaan
spreken betekent immers, dat je geen begincontact kunt leggen.
3. Samenwerken met organisaties rond de school is bij zowat alle vraagstukken een
‘hoeksteen’ voor verbetering. Maar het blijft een middel, het is geen doel.
4. Samenwerking tussen scholen en gemeenten is nodig voor het onderwijs aan
alleenstaande minderjarigen (AMV’s) en gaat vooral tellen als ze 18 worden. De
verbinding die op dat moment gelegd kan worden tussen onderwijs en het
‘sociale domein’ - verlengde jeugdzorg, begeleid wonen, arbeid en inkomen, etc.
- is gediend met lokale regie.
5. Schoolleiders en gemeenten hebben elkaar nodig om ‘werk te maken’ van
spanningen die er zijn tussen nieuwkomers en ‘non-immigranten’ in ons land:
samenwerking over en weer dus.
6. Meer samenwerking tussen scholen - de taalklas als ‘voorpost’ van reguliere
scholen, meer aandacht voor ‘vakspecifiek taalonderwijs’ óp die reguliere
scholen - zorgt voor gezamenlijke capaciteit om nieuwkomers in ons onderwijs
op te vangen en te integreren. Opvangklassen, ISK’s (etc.) worden daardoor
minder kwetsbaar dan ze nu zijn voor op- en neergaande aantallen immigranten.

15

deelnemers aan de studiereis waren:
Charlotte Berghuijs
Bas Boensma
Mariëlla van Driel
Karin Kon
Henny Kuijt
Maaike Morsink
Pauline van Panhuis
Hannes van Soest
Arjen van Tol
Peter Smit

Da Vinci College
Pontem (v/h ISK Canisius) College
Da Vinci College
Stedelijk Dalton College
Trinitas College
Twents Carmel College
Politieacademie
VNMB ’t Venster
HS InHolland
OBS De Peppel

Leiden
Nijmegen
Leiden
Alkmaar
Heerhugowaard
Denekamp
Eindhoven
Arnhem
Rotterdam
Middenmeer

Organisatie en begeleiding van de reis werden verzorgd door Jan Hendriks en Frans
Grobbe (NSO-CNA Leiderschapsacademie), met praktische ondersteuning door
Marina Vijlbrief (Algemene Vereniging van Schoolleiders).
Maaike Hajer (lector Hogeschool Utrecht en hoogleraar Universiteit Malmö) dacht
mee over het programma en zorgde voor belangrijke introducties.
Lezers worden van harte uitgenodigd om - geïnteresseerd of kritisch - mee te
denken over onderwerpen die in dit stuk worden beschreven.
Correspondentie svp richten aan j.hendriks@nso-cna.nl
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