Stap 2: Breng noodzakelijke voorzieningen in orde
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Het goede voorbeeld
Vluchtelingenkinderen van alle leeftijden kunnen bij binnenkomst in de gemeente Tilburg snel naar
school. Uniek aan dit beleid is dat op de opvanglocatie zelf een professionele kinderopvang aanwezig
is (kinderen vanaf 2 jaar). Zij krijgen gratis vier dagdelen Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
aangeboden. Daarnaast is Primair Onderwijs (PO) beschikbaar voor kinderen vanaf 4 jaar op een
speciale school voor vluchtelingenkinderen, gelegen in een reguliere school buiten de opvanglocatie.
Kinderen vanaf 12 jaar komen na een half jaar terecht op het Schakelcollege voor Voortgezet Onderwijs
(VO). In dit eerste halfjaar leren zij de Nederlandse taal. Op het Schakelcollege ligt de nadruk naast het
leren van de Nederlandse taal op een onderwijstraject op maat, zodat elke leerling na maximaal twee
jaar verder kan in het regulier VO.

Bijdrage aan welzijn van kinderen
Het is voor elk kind belangrijk om goed onderwijs te krijgen. Door in Tilburg onderwijs beschikbaar te
stellen voor kinderen van 2 – 18 jaar dat geschikt is voor de leeftijd, krijgen de kinderen een volwaardig
programma aangeboden. Naast de onderwijsmogelijkheden zijn er diverse voorzieningen voor
kinderen van statushouders met een taalachterstand, zoals taaltuinen. Op die manier krijgen zij niet
alleen les in reguliere vakken, maar wordt de kennis van de Nederlandse taal van deze kinderen ook
verbeterd.
Tilburg biedt, verspreid over twee opvanglocaties, onderwijs aan 153 leerlingen uit het PO en 88
leerlingen uit het VO. Dit is mogelijk gemaakt door een goede samenwerking met lokale
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De Werkgroep Kind in azc is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de voorbeelden. De initiatieven zijn
door de werkgroep verzameld en met goedkeuring van de diverse organisaties publiceren we deze
voorbeelden.

schoolbesturen. Andere gemeenten dienen in overleg met de schoolbesturen te komen tot de optie
die het best past. Dit is afhankelijk van onder andere leerlingaantallen, de draagkracht van het
schoolbestuur en beschikbaarheid van locaties.
Naast de snelle toegang tot onderwijs voor de vluchtelingenkinderen, is het voor andere gemeenten
wellicht interessant om een soortgelijk VVE programma op te zetten. Hier kunnen peuters al een basis
kunnen leggen voor hun verdere schoolloopbaan.

