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Inleiding 
Elke basisschool biedt structureel taalonderwijs in het kader van basisondersteuning. 
Aanvullend heeft de afgelopen jaren een deeltijd taalklas gedraaid voor nieuwkomers. Deze 
voorziening werd georganiseerd door schoolbesturen, gemeente en samenwerkingsverband, 
verenigd in een stuurgroep. Ten behoeve van kinderen met een taalstoornis werken de 
scholen samen met cluster 2. Hiermee wordt in principe tegemoet gekomen aan een 
dekkend aanbod aan taalondersteuning. 
In oktober 2021 heeft de stuurgroep taalklas DRV op basis van de volgende argumenten 
besloten om de deeltijd taalklas door te ontwikkelen naar een fulltime variant:  

• de verwachte vestiging van nieuwkomers binnen de gemeente,  
• de behoefte aan een intensief ‘taalbad’ voor deze kinderen zodat zij snel aansluiting 

kunnen vinden binnen het regulier basisonderwijs 
• signalen uit het onderwijsveld dat er onvoldoende passend onderwijs geboden kan 

worden aan deze groep binnen de reguliere basisscholen   
 
Uitgangspunten en verantwoordelijkheden  
Om een toekomstbestendig passend aanbod te kunnen blijven bieden, hebben de 
schoolbesturen besloten vanuit een aantal uitgangspunten het onderwijs aan statushouders 
te organiseren. 

 schoolbesturen, gemeenten en samenwerkingsverband vertrekken vanuit de 
gezamenlijk geformuleerde missie: ‘voor elk kind een passend aanbod’. 

 Passenderwijs heeft een verbindende en ondersteunende rol in de ontwikkeling van 
een gezamenlijk aanbod, uitvoering is een verantwoordelijkheid van schoolbesturen. 

 het passend aanbod is structureel en van toepassing op statushouders. 
 

Uitgelicht: definitie statushouder (www.vluchtelingenwerk.nl) 
Een asielzoeker is iemand die bescherming van een ander land inroept. Het land van aanvraag moet 
binnen de asielprocedure nagaan of de asielzoeker valt onder het Vluchtelingenverdrag. Volgens dit 
verdrag is een vluchteling iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging. Redenen 
voor vervolging kunnen zijn: ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of seksuele voorkeur. In 
Nederland beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over de asielaanvraag en of de asielzoeker 
erkend wordt als vluchteling. Indien dit het geval is, spreken we van een statushouder. 

 
Bij het bieden van fulltime taalonderwijs zijn partners betrokken die met elkaar samenwerken 
vanuit eigen verantwoordelijkheid. In onderstaande tabel zijn deze verantwoordelijkheden 
beknopt weergegeven. 
 

Schoolbesturen ontwikkelen en vormgeven van een passend taalaanbod op geschikte 
locatie  

Gemeente medeverantwoordelijk voor huisvesting, integratie bevorderende 
maatregelen, jeugdhulp, positie vluchtelingenwerk en leerlingvervoer indien 
noodzakelijk   

Passenderwijs ondersteunend en verbindend tussen schoolbesturen en kernpartners,  
 
Doelstelling en aanbod 
In de fulltime taalklas ontvangen nieuwkomers op basis van vooraf gestelde uitstroomdoelen 
vijf dagen per week intensief en gericht taalonderwijs welke wordt aangeboden door 
gekwalificeerde leerkrachten, ondersteund door een onderwijsassistent.  
De leerkracht Taalklas beschikt over aantoonbare ervaring op het gebied van taalonderwijs, 
passende expertise op het gebied van Nederlandse taalverwerving danwel NT2-onderwijs en 
competenties welke zijn opgenomen in het functie- en competentieprofiel.  
Het onderwijs is gericht op het leren begrijpen, spreken, lezen en schrijven van de 
Nederlandse taal, oftewel de basale ontwikkeling van de Nederlandse taal (‘taalbad’).  
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Na deze  periode vervolgt het kind onderwijs op de school van voorkeur van ouders indien zij 
een passend aanbod kunnen bieden. 
 
Doelgroep 
De doelgroep van de fulltime taalklas betreft nieuwkomers die: 

 de leeftijd van 6 (groep 3) tot 12 jaar hebben  
 korter dan twee jaar in Nederland zijn 
 minder dan een jaar kleuteronderwijs hebben gevolgd  
 niet of nauwelijks de Nederlandse taal machtig zijn   
 de eindtermen van de taalklas nog niet behaald hebben 

 
Voor 4 en 5-jarigen is directe integratie in de reguliere school wenselijk. 
Nieuwkomers vanaf 12 jaar worden in principe doorverwezen naar de ISK omdat daar een 
meer passend aanbod geboden kan worden. 
 
Aanmeldingsprocedure 
Hieronder wordt aangegeven hoe een nieuwkomer wordt toegeleid naar passend onderwijs 
en op welke wijze doorstroming plaatsvindt. De wettelijke zorgplicht en de regionale 
richtlijnen voor plaatsing, opgenomen in het ‘plaatsingsprotocol Passenderwijs’, vormen de 
basis. 
 
Stap 1 Nieuwkomers oriënteren zich (met hulp van vluchtelingenwerk) op een school van 

voorkeur waarbij thuisnabijheid een belangrijk uitgangspunt vormt.  
De school van voorkeur heeft zorgplicht. 
 
Er wordt bewust nu al gekozen voor een school van voorkeur waar het kind geplaatst wordt 
na het intensieve taalaanbod. Dit in verband met een soepele terugplaatsing vanuit de 
taalklas, de keuzevrijheid van ouders en het voorkomen dat kinderen tussen wal en schip 
raken. 
 

Stap 2 Indien de school van voorkeur geen passend aanbod kan bieden, wordt de leerling 
door deze school verwezen naar de fulltime taalklas (contactpersoon voor 
aanmelding = directeur waar lespunt gevestigd is).  

  
Er wordt vanuit gegaan dat de school van voorkeur geen passend aanbod kan bieden en 
doorverwijst naar de taalklas, dit is de legitimatie voor de fulltime taalklas.  
 

Stap 3 De taalklas nodigt leerling en ouders uit voor een intakegesprek. 
Bij plaatsing vervalt de zorgplicht voor de aanmeldende school. 

 
Indien niet geplaatst kan worden, hebben de verwijzende school en de taalklas de 
verantwoordelijkheid een passend aanbod te realiseren. Indien thuiszitten dreigt, 
wordt het SWV hierbij betrokken. 
 
Indien sprake is van een wachtlijst, zal vanuit AURO worden opgeschaald. Tot het moment 
dat de opschaling een feit is, biedt de school van voorkeur onderwijs aan het kind. Thuiszitten 
is geen optie. 
 

Stap 4 Na intensief taalaanbod wordt het kind op basis van het doorstroomdossier 
terugverwezen naar de school van voorkeur van ouders.  

 
Stap 5 Indien de school van voorkeur niet passend is, zoekt de taalklas (zorgplicht) met de 

school van voorkeur (school die afwijst) en Passenderwijs (extra ondersteuning), 
naar een passende onderwijssetting.  
Zolang deze niet gevonden is, blijft het kind onderwijs volgen in de taalklas.  
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Locatie en werkgeverschap 
De fulltime taalklas is vooralsnog ondergebracht bij basisschool De Eendracht te Mijdrecht. 
Het werkgeverschap is belegd bij Stichting AURO, zij vervult alle taken die passen binnen 
goed werkgeverschap. Hiertoe behoort ook vervanging in geval van afwezigheid van de 
leerkrachten of onderwijsassistent, het op peil houden van deskundigheid en het opschalen 
indien noodzakelijk.  
De leerkracht en onderwijsassistent vallen voor de dagelijkse gang van zaken onder de 
verantwoordelijkheid van de directie van de school waar de taalklas gevestigd is.  
Omdat de taalklas een gezamenlijke voorziening van schoolbesturen betreft, heeft de 
stuurgroep  zeggenschap in de inhoudelijke beleidsvoering.  
 
Inzet en aansturing leerkracht en onderwijsassistent 
De leerkracht is in de basis verantwoordelijk voor: 

• het opstellen en uitvoeren van het curriculum 
• het meten van vorderingen 
• het opstellen van het doorstroomdossier van het kind 
• oudercontacten en het realiseren van een warme overdracht.  

De onderwijsassistent ondersteunt de leerkracht bij deze taken. 
Naast bovengenoemde taken neemt de leerkracht deel aan de werkgroep nieuwkomers 
van het SWV van waaruit zij meedenkt in tips en materialen voor kinderen met een 
taalachterstand in het reguliere onderwijs.  
 
Leerlingvervoer 
Het uitgangspunt van de gemeente is dat ouders hun kinderen zelf naar school brengen. 
Echter, de gemeente is bereid mee te denken in situaties waarin dit niet haalbaar lijkt. 
De volgende richtlijn wordt gehanteerd: 

• buiten zes kilometer 
Kinderen die verder dan zes kilometer van school wonen hebben op basis van de algemene 
bepalingen van de verordening leerlingenvervoer recht op een vorm van leerlingenvervoer. 
Dit kan zijn een vergoeding eigen vervoer, een vergoeding openbaar vervoer eventueel met 
begeleiding of aangepast vervoer (taxi).   

• binnen straal van 6 kilometer 
Voor kinderen die gebruik maken van de Taalklas die wonen buiten de kern waar de Taalklas 
gevestigd is en binnen een straal van 6 km wordt maatwerk geleverd. Per situatie wordt 
gekeken of er gebruik gemaakt wordt van de hardheidsclausule (uitzonderingsartikel van de 
verordening leerlingvervoer). 
 
 
Overige bepalingen 

• Instroom is niet gebonden aan vastgestelde instroomdata maar vindt zo snel als 
wenselijk en mogelijk plaats. Bij in- en uitschrijving wordt de peildatum van februari wel 
in de gaten gehouden om de taalklas financieel gezond te houden. Dit zal met name 
in de periode januari tm maart spelen. 

• Uitstroom vindt niet plaats op basis van een vooraf vastgestelde periode maar op 
basis van een uitstroomperspectief met als maximum verblijf 12 maanden ten 
behoeve van de doorstroom. 
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Financiering 
 
Toelichting op de begroting 
 

• Het Rijk bekostigt op basis van lumpsum en artikel 32/33 Staatcourant (opvang en 
onderwijs asielzoekers) 
 

• De gemeente bekostigt per kalenderjaar een structurele bijdrage van €27.000, 
daarnaast vindt ten behoeve van 2022 en 2023 aanvullende bekostiging plaats 
vanuit de gemeentelijke NPO middelen. 
 

• De schoolbesturen staan garant voor een vangnetregeling bij een negatieve 
exploitatie. 
 

• Het samenwerkingsverband verzorgt inzet middels het voorzitterschap van de 
stuurgroep en inhoudelijke inzet wanneer sprake is van extra ondersteuning (niet 
opgenomen als post binnen de begroting). Passenderwijs mag geen passend 
onderwijs middelen inzetten voor taalachterstanden. 
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/toezicht-op-samenwerkingsverbanden-passend-
onderwijs/middelen-passend-onderwijs-zijn-niet-bestemd-voor-bestrijding-taalachterstanden-nt2 

 
• Bij start in januari wordt de bekostiging gebaseerd op de peildatum in februari welke 

effectief wordt in januari 2023, oftewel: een jaar vertraging in de bekostiging (T-1). 
Hier wordt geen compensatie voor gevraagd vanuit AURO omdat zij aan het eind 
nog een jaar bekostiging ontvangen terwijl de leerling is uitgeschreven. Bij een 
compensatie zou die T+1 ook weer terugbetaald moeten worden.  
 

• Opschaling: als vuistregel wordt gehanteerd dat een fulltime taalklas van 12 
leerlingen wenselijk is, op basis van 1,2fte leerkracht en 1,0fte onderwijsassistent kan 
tijdelijk gewerkt worden met 14 leerlingen. Vanaf 15 leerlingen wordt opschaling naar  
een tweede taalklas in werking gesteld op basis van de volgende formatie: 2,0fte 
leerkracht en 2,0fte onderwijsassistent 

 
• De afrekening door AURO wordt gebaseerd op evenwicht in baten en lasten.  

AURO spant zich in om de inzet op- en af te schalen naar rato van aanwezige 
leerlingen. Hierbij zal de inzet van de onderwijsassistent als variabele worden gezien. 

 
De begroting is opgesteld op basis van meerdere scenario’s waarbij bewust is gevarieerd op 
het aantal leerlingen om de financiele consequenties zichtbaar te maken. 
Let op: deze scenario’s kunnen niet worden gelezen als doorlopend meerjarenperspectief. 
 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/toezicht-op-samenwerkingsverbanden-passend-onderwijs/middelen-passend-onderwijs-zijn-niet-bestemd-voor-bestrijding-taalachterstanden-nt2
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/toezicht-op-samenwerkingsverbanden-passend-onderwijs/middelen-passend-onderwijs-zijn-niet-bestemd-voor-bestrijding-taalachterstanden-nt2
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Vangnetregeling schoolbesturen 
Jaarlijks wordt de exploitatie op basis van realisatie vastgesteld. 
Een negatieve exploitatie wordt door de 4 grotere schoolbesturen sluitend gemaakt op basis 
van de volgende verdeling gerelateerd aan leerlingaantallen. Bij een positieve exploitatie 
worden de middelen door AURO opgenomen als baten voor het komende kalenderjaar. 
De verwachting is dat de Rijksmiddelen en de subsidie van de gemeente dekkend zijn. 
 
 
Bestuur deelnamepercentage 

negatieve exploitatie 
Kalisto 
Vechtstreek en Venen 
Stichting Antonius 
Stichting AURO 

17% 
26% 
24% 
33% 

 
 
Aanvraag en verantwoording  

• De aanvraag van de rijksbekostiging vindt plaats door het bevoegd gezag van de 
taalklas, Stichting AURO.  

• De aanvraag van de subsidie bij de gemeente wordt ingediend door de stuurgroep, 
deelnemers zijn de schoolbesturen en gemeente. De voorzitter van de stuurgroep 
(Passenderwijs) fungeert hierbij als penhouder. 

• Inhoudelijke verantwoording van de middelen vindt plaats vanuit de stuurgroep op 
basis van een verantwoordingsdocument  

• De stuurgroep stelt jaarlijks een begroting op voor het komende kalenderjaar en de 
afrekening van het aflopende kalenderjaar.   

 
 
 
 

Begroting 2022 2023 2024 2025 2026 t+1

# leerlingen in Taalklas 14 20 20 24 14
# leerlingen ingeschreven 4 14 20 20 24 14
# fte OP 1,20               2,20               2,20               2,60               1,20               
# fte OOP 1,00               2,00               2,00               2,00               1,00               

Rijk
Lumpsum 5.100€           20.400€          71.400€          102.000€        102.000€        122.400€        71.400€        

art. 32 75% 11.000€         79.406€          113.438€        113.438€        136.125€        79.406€          
art. 33 75% 1.600€           5.250€           7.500€           7.500€           9.000€           5.250€           

eenmalig art. 32 13.000€          
Gemeente

structureel 27.000€          27.000€          27.000€          27.000€          27.001€          
NPO 23.000€          13.417€          

Totaal 168.056€        232.754€        249.938€        274.125€        234.057€        71.400€       

Lasten

Loonkosten 146.000€        276.000€        276.000€        308.000€        146.000€        -€             
Ruimtegebruik 6.000€           12.000€          12.000€          12.000€          12.000€          
Methoden en materialen 5.000€           10.000€          10.000€          10.000€          10.000€          
Nascholing 3.600€           6.600€           6.600€           7.800€           3.600€           

Totaal 160.600€        304.600€        304.600€        337.800€        171.600€        -€            

Resultaat 7.456€           -€ 71.846 -€ 54.663 -€ 63.675 € 62.457 € 71.400
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AKKOORDVERKLARING 
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December 2021 
 

• Schoolbesturen AURO, KPO Antonius, Kalisto, Vechtstreek & Venen 
• Gemeente De Ronde Venen 
• Samenwerkingsverband Passenderwijs 

 
 

verklaren zich akkoord met de inhoud van de Kadernotitie fulltime taalklas 
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