
   

                                                                                                       
     
   
 

Wachtlijst Taalcentrum PO                                                         
 
Door de toename van het aantal aanmeldingen heeft het Taalcentrum PO z’n maximale 

capaciteit bereikt, dit ondanks de enorme uitbreiding van het afgelopen 

schooljaar. Momenteel bezoeken dagelijks ruim 500 leerlingen onze basisscholen. 

Op dit moment zitten vrijwel alle groepen overvol en worden er geen leerlingen meer 

toegelaten. Op de wachtlijst staan nu al ruim 100 leerlingen 
De groepen zijn al groter gemaakt dan wenselijk. Extra groepen starten is, door het 

huidige lerarentekort (en doordat de huidige gebouwen overvol zitten), niet haalbaar. 
Nieuwe aanmeldingen komen op een wachtlijst. Na de kerstvakantie kunnen de eerste 70 

leerlingen van de wachtlijst starten op het Taalcentrum PO. 
Na de voorjaarsvakantie kunnen de volgende 55 starten en na de meivakantie dan weer 

de volgende 30 leerlingen.  
Hoewel het zeer lastig is te voorspellen hoeveel nieuwe leerlingen er worden aangemeld 

is de verwachting dat bij de huidige trend de wachtlijst de komende periode snel verder 

zal doorgroeien en de wachttijd zal oplopen naar misschien wel ruim een half jaar. 
  
Formeel juridisch gezien hebben alle kinderen recht op onderwijs en wordt onder ‘extra 

ondersteuning’ niet verstaan ondersteuning ter bevordering van de beheersing van de 

Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en bestrijden van 

onderwijsachterstanden. Kortom mochten ouders van de wachtlijst zich melden bij een 

reguliere basisschool dan kunnen de scholen leerlingen niet weigeren op basis van de 

taalvaardigheid van de leerling. Het Taalcentrum hoopt uiteraard dat de effecten van de 

wachtlijst beperkt zal blijven en dat er snel een passende oplossing komt voor de 

wachtlijstkinderen maar voorlopig zien wij geen andere oplossing. 
  
Ambulante begeleiding 
Vol goede moed is het Taalcentrum PO ook na deze zomervakantie begonnen de 

ambulante begeleiding voor een deel van de uitgestroomde leerlingen weer op poten te 

zetten. Van de zomervakantie tot de herfstvakantie geven 4 NT2-leerkrachten, ieder één 

dag per week, ondersteuning op de ‘nieuwe’ school van de leerlingen. 
Door personeelstekort en uitval van personeel komt deze dienst toch weer onder druk te 

staan. De komende periode is er slechts een beperkt aantal leerlingen voor wie de 

ambulante begeleiding georganiseerd kan worden. 

 

Zoeken naar een tussenoplossing 

Intussen blijven wij, samen met de schoolbesturen en de gemeente, nadenken en zoeken 

naar een tussenoplossing voor een aanbod voor kinderen die op de wachtlijst staan en in 

het regulier onderwijs niet terecht kunnen, zodat er iets van een dagbesteding is.  

 

Voor de duidelijkheid, er is nog geen wachtlijst voor het Taalcentrum VO, maar ook dat 

kan snel veranderen. 
 

 

Vriendelijke groet, 
  
Theo klein Koerkamp 
Algemeen directeur 


