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Tips voor vluchtelingen op school
JANTIEN DE BOER

SINT ANNAPAROCHIE Vluchtelingen-
kinderen hebben recht op onder-
wijs. Heel snel zelfs. Directeur Bou-
dien Bakker van basisschool De To-
verbal: ,,Dat wordt nog wat.’’

De wereld staat voor de deur. Het ka-
binet vraagt noodopvangplekken,
en in Sneek en Balk wordt hard ge-
werkt aan de opzet van nieuwe asiel-
zoekerscentra. Balk krijgt een cen-
trum voor vijfhonderd mensen. Er
wordt gerekend op ongeveer vijftig
basisschoolkinderen en vijftig leer-
lingen voor het voortgezet onder-
wijs.

In Sneek gaat het om een asielzoe-
kerscentrum voor zeshonderd men-
sen, onder wie zestig basisschool-
leerlingen en zo’n veertig middelba-
re scholieren.

Volgens het verdrag voor de Rech-
ten van het Kind moeten jonge
vluchtelingen, zodra ze een status
hebben, binnen drie dagen naar
school.

Maar hoe regel je dat? In Sneek en
Balk wordt druk overlegd met plaat-
selijke scholen.

Ondertussen krijgt directeur Bou-
dien Bakker van openbare basis-
school De Toverbal in Sint Annapa-
rochie steeds vaker bezoek van colle-

ga’s die met migrantenkinderen te
maken krijgen. De Toverbal geeft al
twaalf jaar les aan kinderen uit het
azc in Sint Annaparochie.

Heeft u tips en trucs?
,,Dat is lastig. We passen het onder-,,Dat is lastig. We passen het onder-
wijssysteem voortdurend aan. En
natuurlijk kunnen collega’s altijd ge-
bruik maken van onze expertise,
maar ik zeg ook vaak: stuur de kinde-
ren maar een tijdje met de taxi naar
onze school. Dan kunnen ze daarna
doorstromen naar het reguliere on-
derwijs. Er zijn enorme verschillen.
Sommige leerlingen zijn gewend om
naar school te gaan, anderen hebben
nog nooit les gehad, of zijn drie of
vier jaar geleden voor het laatst ge-
weest. Als je dat op een gewone ba-
sisschool moet inpassen, heb je ex-
tra handen en middelen nodig. En
leerkrachten hebben het al zo druk,
met grote klassen en passend onder-
wijs. Ik voorspel dat er problemen
ontstaan, dat kun je op je vingers na-
tellen.’’

Leren de kinderen niet sneller als ze
tussen Nederlanders op een gewo-
ne school verkeren?ne school verkeren?
,,Dat hoor je inderdaad wel eens zeg-
gen. Maar je kunt ze niet gewoon
tussen leeftijdsgenoten in een klas
zetten. Eerst moeten ze eigenlijk

‘Ik denk ook wel
eens: waar zijn
buitenstaanders
nou bang voor’

naar groep drie om de basis van onze
taal te leren, zoals letters, klanken en
woorden. En dat is natuurlijk raar. Je
wilt niet als twaalfjarige tussen zes-
jarigen zitten. Wij hebben op De To-
verbal daarom twee instroomgroe-
pen voor oudere en jongere kinde-
ren. Na die eerste periode schuiven
de leerlingen door.’’

Eigenlijk is het dus handiger om de
kinderen in het begin zoveel moge-
lijk bij elkaar in de klas te zetten.lijk bij elkaar in de klas te zetten.
,,Ja. Daar moet je over nadenken. Ik
kan me voorstellen dat scholen in de
buurt van nieuwe azc’s aparte loka-
ties openen, waar de leerlingen
straks les krijgen.’’straks les krijgen.’’

Dat is werk voor specialisten, toch?
,,Dat klopt. Syrische kinderen spre-,,Dat klopt. Syrische kinderen spre-
ken Arabisch; die taal staat ver van
het Nederlands af. Vaak gaat het le-
ren heel snel, maar je moet wel we-
ten welke stappen je moet zetten.
Daarnaast laten we zien hoe het hier

in Nederland allemaal gaat. We heb-
ben bijvoorbeeld filmpjes over hoe
je boodschappen doet, of over Sin-
terklaas. En we richten ons op de ou-
ders. Soms moeten ze echt leren hoe
het onderwijssysteem werkt, dat je
op tijd op school moet zijn bijvoor-
beeld. Of dat leerlingen niet zomaar
vrij kunnen nemen omdat je kleren
moet kopen. Los daarvan komen de
ouders heel vaak op school om hun
kinderen te halen. Want die mensen
zitten nog in procedures, die moeten
vaak weg. Dat zijn we op De Toverbal
helemaal gewend.’’

Dat wordt wat, voor reguliere scho-
len.
,,Ja, maar ik denk ook wel eens, als ik
len.
,,Ja, maar ik denk ook wel eens, als ik
buitenstaanders hoor praten: waar
ben je nou eigenlijk bang voor? De
meeste Syriers die bij ons terechtko-
men, zijn hartstikke geciviliseerd. Ze
zijn alleen wat donkerder, en spre-
ken met een luider volume. Als je dat
niet weet, schrik je je te pletter als je
de eerste keer met de ouders spreekt.
Dan denk je dat ze kwaad zijn. Maar
ze bedoelen het niet zo.’’

Wat is de tip in zo’n geval?Wat is de tip in zo’n geval?
,,Ga met die mensen praten. Luister
naar ze. En tegen collega’s die met
vluchtelingen te maken krijgen, zeg
ik: kom maar bij ons kijken.’’
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