Handboek Dynamiek Scholengroep

NIET IN HET NEDERLANDS AANSPREEKBARE LEERLINGEN
Inleiding
Deze notitie gaat over kinderen die niet in het Nederlands aanspreekbaar zijn. Dit houdt in dat ze in de
Nederlandse taal zo taalarm zijn, dat ze niet in staat zijn om regulier onderwijs te volgen.
Binnen Dynamiek is er met name sprake van een toename van Poolse leerlingen.
Hoewel deze problematiek in principe schools is, heeft Dynamiek enkele afspraken en handreikingen
vastgelegd.
Een belangrijke afspraak is : Dynamiek richt geen schakelklas in.
Dit heeft onder meer te maken met de diversiteit van de leerlingen, de spreiding in het werkgebied van
Dynamiek en de aantallen waar het momenteel om gaat.
Daarnaast geven veel scholen aan het belangrijk te vinden dat deze kinderen op de eigen school
worden ondergedompeld in het “taalbad” van de eigen groep. Vooral bij jonge kinderen levert dit
goede en snelle resultaten op.
Doel
Aanbieden van eenmalige trajecten, waarna scholen zich in het vervolg zelf kunnen redden.
De trajecten zijn gericht op de begeleiding van teams/leerkrachten/IB-ers m.b.t. een goede aanpak naar
het individuele kind.
Tevens wordt hierbij geadviseerd over geschikte middelen en materialen.
Melding, monitoring en coördinatie.
Nieuwe leerlingen worden meteen gemeld bij het secretariaat van Dynamiek, Marli Linskens.
Het gaat hierbij specifiek om kinderen die voldoen aan de definitie aan het begin van de inleiding.
Daarbij worden naam, land van herkomst, geboortedatum, datum van inschrijving, plaatsing in de
groep, al dan niet recht op faciliteiten en de hulpbehoefte aangegeven.
De school geeft hierbij zelf aan welke hulp ze nodig heeft.
Voor deze hulpvragen heeft Dynamiek een coördinator aangesteld namelijk Ingrid Martens, de
ambulant begeleidster van de Peelhorst.
Bij haar kan men terecht voor tips en adviezen, vragen over beschikbare/ geschikte materialen.
Momenteel is hier (nog) geen facilitering voor. Ingrid gaat monitoren hoe groot de tijdsinvestering is.
Deze monitoring vindt plaats gedurende het schooljaar 2009-2010.
Bekostiging voor dit schooljaar plaats uit de reserves van het SWV (vanzelfsprekend het
Dynamiekdeel). De taakgroep zorg zal een voorstel doen voor een structurele wijze van bekostiging
m.i.v. schooljaar 2010-2011.
Ondersteuning op de werkplek
Veel scholen zoeken zelf een manier op de kinderen voldoende hulp te bieden. Vaak gebeurt dit door
vrijwilligers, RT-ers of onderwijsassistenten.
Enkele FPU-ers van Dynamiek hebben aangegeven hier eventueel ook voor benaderd te kunnen
worden. Hun namen zijn bekend bij Ingrid Martens, die dit coördineert.
Evaluatie
2 keer per schooljaar, in september en in januari/februari, wordt een overzicht van niet in het
Nederlands aanspreekbare leerlingen besproken door de taakgroep.
Bij de tweede keer wordt daar ook de monitoring van de coördinator bij betrokken.
Jaarlijks worden de gegevens besproken in het DO.
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Regeling bekostiging korter dan 1 jaar in NL 2014-2015
Scholen met ten minste vier ‘vreemdelingen’ die korter dan één jaar in Nederland zijn kunnen op
grond van de regeling bekostiging personeel voor de eerste opvang van deze kinderen, een
aanvullende financiële vergoeding krijgen. De bekostiging per ingeschreven vreemdeling bedraagt €
2.572,58 voor personeel en € 81,12 voor materiële instandhouding. Deze bedragen worden
vermenigvuldigd met 4/12. Peildata: 1 oktober voor de periode augustus tot en met november; 1
februari voor de periode december tot en met maart; 1 juni voor de periode april tot en met juli. Als de
scholen voor het eerst een beroep doen op deze regeling krijgen ze eenmalig € 10.222,- en per leerling
€ 2.584,12 voor personeel en € 82,26 voor materiële instandhouding.
De aanvraag bijzondere bekostiging vindt niet plaats op basis van de gegevens in Bron. Om voor
bijzondere bekostiging in aanmerking te komen moeten de scholen het formulier ‘Aanvraag bijzondere
bekostiging basisscholen en (v)so-scholen 2014-2015 invullen en terugsturen naar DUO. De aanvraag
moet binnen vier weken na de peildatum door CFI zijn ontvangen. Dit kan ook online.
Naar invulbare pdf
De volledige voorwaarden om voor deze extra bekostiging in aanmerking te komen zijn opgenomen in
de Regeling bekostiging personeel PO 2014-2015. Hier wordt de regelgeving over eerste opvang
vreemdelingen in artikel 32 beschreven.
Regeling bekostiging personeel PO 2014-2015 en vaststelling bedragen voor ondersteuning
leerlingen in het PO en VO 2014-2015
Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 maart 2014, nr.
PO/FenV/592938, houdende vaststelling van de bedragen personele bekostiging primair
onderwijs voor het schooljaar 2014–2015 en het vaststellen van de bedragen voor ondersteuning
van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs schooljaar 2014–2015 (Regeling
bekostiging personeel PO 2014–2015 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen
in het PO en VO 2014–2015)
Artikel 43. Toename aantal asielzoekerskinderen
1.

2.

3.

4.

Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder asielzoekerskind: vreemdeling die in
het bezit is van een document of schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 9 van de
Vreemdelingenwet 2000 en deze heeft verkregen op grond van artikel 8, onderdelen c, d, f, g,
h of j, van die wet, onderscheidenlijk een vreemdeling van wie tenminste één van de ouders of
voogden in het bezit is van een document of schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 9
van de Vreemdelingenwet 2000 en deze heeft verkregen op grond van artikel 8, onderdelen c,
d, f, g, h of j, van die wet, en die ingeschreven staat op een school en deze geregeld bezoekt.
Het bevoegd gezag van een basisschool waarbij vóór 1 juli 2015 sprake is van een toename
met minimaal 10 ingeschreven asielzoekerskinderen ten opzichte van het aantal ingeschreven
asielzoekerskinderen op de datum van de laatste toekenning op basis van dit artikel in het
schooljaar 2014–2015, dan wel bij gebreke daarvan, op 1 oktober 2013, ontvangt op aanvraag
bijzondere bekostiging voor personeel en aanvullende bekostiging voor materiële
instandhouding.
De aanvraag voor de bijzondere en aanvullende bekostiging wordt ingediend bij DUO door
middel van het formulier, nummer DUO 60102, te downloaden via www.duo.nl en gaat
vergezeld van de volgende gegevens:
a. naam, brinnummer, postcode en plaats van de school;
b. het aantal ingeschreven asielzoekerskinderen op 1 oktober 2013;
c. de datum waarop het aantal ingeschreven asielzoekerskinderen met minimaal 10 is
toegenomen, zoals bedoeld in het tweede lid. Indien deze toename samenvalt met de eerste
schooldag van het schooljaar 2014–2015, dan dient dit tevens te worden vermeld;
d. het aantal ingeschreven asielzoekerskinderen op de datum van de toename.
Een aanvraag, bedoeld in het eerste lid, die wordt ontvangen na 1 juli 2015, wordt afgewezen.
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5.
6.

7.

Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk binnen vier maanden na ontvangst van de
aanvraag.
Indien de toename samenvalt met de eerste schooldag van het schooljaar 2014–2015 en de
aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegekend, ontvangt het bevoegd gezag bijzondere
bekostiging met ingang van 1 augustus 2014. Indien de toename op een later tijdstip
plaatsvindt en de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegekend, ontvangt het bevoegd
gezag bijzondere bekostiging met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de
datum, waarop de toename heeft plaatsgevonden.
De bekostiging bedraagt per extra ingeschreven asielzoekerskind € 1.292,06 voor personeel en
€ 41,13 voor materiële instandhouding, welke bedragen worden gedeeld door 12 en
vermenigvuldigd met het aantal resterende maanden van het schooljaar waarvoor de
bekostiging is toegekend.

Artikel 44. Eerste opvang vreemdelingen
1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:
a. vreemdeling:
leerling die ingeschreven staat op een school, die de school geregeld bezoekt en die door de
Minister van Veiligheid en Justitie in het bezit is gesteld van een document of schriftelijke
verklaring als bedoeld in artikel 9 van de Vreemdelingenwet 2000, onderscheidenlijk van wie
tenminste één van de ouders of voogden door de Minister van Veiligheid en Justitie in het
bezit is gesteld van een document of schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 9 van de
Vreemdelingenwet 2000, en aantoonbaar nog geen jaar woonachtig is in Nederland;
b. school:
bekostigde school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs of een bekostigde school of
instelling als bedoeld in de Wet op de expertisecentra.
2.
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder vreemdeling mede verstaan: leerling die
ingeschreven staat op een school, die de school geregeld bezoekt en van wie uit het paspoort
of ander identiteitsbewijs blijkt dat hij zelf of één van zijn ouders of voogden burger is van de
Europese Unie of een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese
Economische Ruimte of Zwitserland, en die op grond van het EG-verdrag in Nederland
verblijft en aantoonbaar nog geen jaar woonachtig is in Nederland.
3.
Het bevoegd gezag van een school waar de eerste opvang in het onderwijs wordt verzorgd
voor tenminste 4 vreemdelingen die korter dan 1 jaar in Nederland verblijven, ontvangt op
aanvraag bijzondere bekostiging voor personeel en aanvullende bekostiging voor materiële
instandhouding.
4.
De bijzondere en aanvullende bekostiging, bedoeld in het derde lid, heeft betrekking op een
periode van vier maanden, met als peildata:
a. 1 oktober voor de periode augustus tot en met november;
b. 1 februari voor de periode december tot en met maart;
c. 1 juni voor de periode april tot en met juli.
Het bevoegd gezag dient ter verkrijging van de bijzondere en aanvullende bekostiging een
aanvraag in die binnen vier weken na de peildatum door DUO moet zijn ontvangen.
5.
Een school die niet eerder eerste opvang van vreemdelingen verzorgde, komt in aanmerking
voor een eenmalige aanvulling op de bijzondere bekostiging van € 10.222.
6.
De aanvraag voor de bijzondere en aanvullende bekostiging, bedoeld in het derde lid, wordt
ingediend bij DUO door middel van het formulier, nummer DUO 60102, te downloaden
via www.duo.nl en gaat vergezeld van de volgende gegevens:
a. naam, brinnummer, postcode en plaats van de school;
b. het aantal vreemdelingen op de peildatum, die korter dan 1 jaar in Nederland zijn;
c. de periode waarvoor de bekostiging wordt gevraagd;
d. in geval van toepassing van het vijfde lid, een verklaring dat de school niet eerder de eerste
opvang van vreemdelingen heeft verzorgd.
7.
Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk binnen vier maanden na ontvangst van
de aanvraag.
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8.

De in het derde lid bedoelde bekostiging bedraagt per ingeschreven vreemdeling € 2.584,12
voor personeel en € 82,26 voor materiële instandhouding welke bedragen worden
vermenigvuldigd met 4/12.

Artikel 45. Opvang asielzoekerskinderen in procesopvanglocaties en gezinslocaties
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder asielzoekerskind: leerling die verblijft
in een procesopvanglocatie, zijnde de verblijfplaats van vreemdelingen tijdens de rust- en
voorbereidingstermijn voorafgaand aan de algemene asielprocedure en gedurende de
algemene asielprocedure door de Immigratie- en Naturalisatiedienst dan wel leerling die
verblijft in een gezinslocatie voor gezinnen met minderjarige kinderen die geen recht meer
hebben op verstrekkingen conform de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere
categorieën vreemdelingen.
Het bevoegd gezag van de school waar op 1 oktober 2013 asielzoekerskinderen worden
opgevangen, ontvangt op aanvraag bijzondere bekostiging voor personeel en aanvullende
bekostiging voor materiële instandhouding.
De in het tweede lid bedoelde bekostiging bedraagt per asielzoekerskind € 775.
De in het 2e lid bedoelde aanvraag wordt ingediend door middel van een brief waarin in
ieder geval is opgenomen:
a. het brin-nummer van de school waar de asielzoekerskinderen worden opgevangen,
b. het aantal asielzoekerskinderen op 1 oktober 2013 onder het brin-nummer zoals
opgenomen in de aanvraag,
c. een verklaring van het bevoegd gezag dat voor het aantal asielzoekerskinderen zoals
opgenomen in de aanvraag, tevens in de leerlingenadministratie documenten zijn
opgenomen, waarin het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers de school noemt als
opvangschool voor deze kinderen.
De aanvraag moet door DUO zijn ontvangen voor 1 juli 2014. De aanvraag wordt in ieder
geval afgewezen indien het een aanvraag betreft welke is ontvangen na deze datum.
Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk in september 2014.
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