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Toeloop kennismigranten 
vraagt om aanpassing onderwijs

Een noodkreet uit Amstelveen. De basisscholen daar 

kampen met een enorme toeloop van buitenlandse 

leerlingen: niet alleen vluchtelingenkinderen, maar ook 

kinderen van expats en kennismigranten. Die laatste twee 

groepen zorgen nu voor hoofdbrekens, want voor hen 

zijn er geen gewichtengelden, terwijl ze ook niet gewoon 

kunnen instappen in het reguliere onderwijs.  ‘Dit vraagt 

om een aanpassing van de wetgeving’.

O
ns onderwijssysteem is niet ingericht op deze 

situatie’, zegt Frans Cornet, directeur-bestuur-

der van Amstelwijs, de stichting voor openbaar 

primair onderwijs in Amstelveen, die 11 open-

bare basisscholen bestuurt. ‘We hebben hier te maken met 

nieuwe doelgroepen, die niet in de wetgeving passen. Met 

name de groep kennismigranten lijkt nog helemaal niet in 

beeld te zijn bij de politiek.  Vooralsnog redden wij ons met 

creatieve oplossingen, maar de instroom stijgt momenteel 

wel erg hard. We hebben echt steun nodig.’ 

De cijfers liegen er niet om. In 2008 kwamen er per jaar 

nog geen 500 nieuwkomers naar de metropool Amster-

dam;  tien jaar later is dat getal gestegen naar 13.000 

nieuwkomers per jaar. Dit zijn deels expats: 

hoogopgeleide werknemers die een paar 

jaar in Nederland werken en dan weer naar 

een ander land vertrekken. Zij willen daarom 

dat hun kinderen op school geen Neder-

lands, maar Engels leren, en kiezen bij voor-

keur voor internationaal onderwijs. Maar in 

Amsterdam zitten de internationale scholen 

vol, waardoor deze kinderen steeds vaker 

op reguliere basisscholen terechtkomen.

Kennismigranten zijn geen expats
Tegelijkertijd komen er naast de expats ook 

steeds meer kennismigranten naar Neder-

land. Dit zijn buitenlandse werknemers met 

een vast contract bij grote internationale 

bedrijven in de conglomeratie Amsterdam, 

zoals Booking.com en Canon. Ze komen uit 

de hele wereld en weten niet van tevoren 

hoe lang ze in ons land blijven. Dat kan een 

paar jaar zijn, maar ook permanent. De 

internationale school is voor hen vaak niet 

betaalbaar en ook niet altijd gewenst. De 

helft van alle internationale nieuwkomers 

kiest voor reguliere basisscholen. In 2020 

zullen er in Amstelveen meer dan 1500 

internationale leerlingen op een reguliere 

school zijn ingeschreven.  
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of ze wel in Nederland blijven, zouden het 

liefst zien dat hun kinderen zowel Engels als 

Nederlands leren.

De scholen proberen daaraan tegemoet te 

komen. Op een van de scholen van Amstel-

wijs hebben alle leerkrachten het diploma 

Cambridge Engels gehaald en daar wordt 

inmiddels één dag in de week een aantal 

reguliere vakken in het Engels gegeven, in 

overleg met de medezeggenschapsraad. 

Het lijkt een logische ontwikkeling en Cor-

net denkt dan ook dat het een goede oplos-

sing zou zijn om de helft van de lessen op 

deze basisscholen in het Engels te geven. 

‘Nederlandse ouders hebben daar in het 

algemeen geen bezwaar tegen, maar he-

laas is het volgens de wet niet toegestaan. 

Basisscholen mogen maximaal 15 procent 

van de tijd les in het Engels geven.’

Eindtoets in het Engels
De toeloop van expats en kennismigran-

ten is geen exclusief probleem van de 

conglomeratie Amsterdam. Het gebeurt 

ook in Eindhoven en Den Haag. ‘De wereld 

verandert, de nieuwe generatie ouders is 

veel internationaler ingesteld. Het onderwijs 

zal mee moeten veranderen’, aldus Cornet. 

‘We ontkomen er niet aan om in sommige 

regio’s de reguliere scholen te internatio-

naliseren en daar hebben we steun van de 

overheid voor nodig. Niet alleen financieel, 

maar vooral ook door aanpassing van de 

wetgeving. Er is niet alleen behoefte aan 

internationaal onderwijs, maar ook aan 

tussenvormen om al die nieuwe bevol-

kingsgroepen passend onderwijs te kunnen 

bieden. Ik pleit voor toestemming van de 

Inspectie om in zo’n geval de helft van de 

lessen in het Engels te mogen geven. Het 

zou ook mooi zijn als de eindtoets basison-

derwijs in het Engels beschikbaar komt. Dan 

kunnen we deze kinderen het onderwijs 

bieden dat ze nodig hebben.’ 

‘De opl'sing , om de hel1 van 
de l5sen in het Engels te geven, 
maar dat mag niet van de wet’

‘D@e groep leerlingen 
, niet in beeld bC de 
politiek’

Het ministerie heeft weliswaar een Taskforce Internationaal 

Onderwijs ingesteld die medio 2017 met een actieplan 

kwam. Maar dat betreft versterking van het internationaal 

onderwijs. ‘Dat actieplan is dus gericht op  de expats, maar 

niet op de kennismigranten die om praktische, financiële of 

ideologische redenen voor het regulier onderwijs kiezen’, 

zegt Frans Cornet. ‘En omdat deze kennismigranten vaak 

hoger opgeleid zijn, vallen hun kinderen niet in de gewich-

tenregeling. Ze passen evenmin in onze nieuwkomersklas-

sen, die gericht zijn op vluchtelingenkinderen, voor wie 

Lowan-gelden beschikbaar zijn. In die nieuwkomersklassen 

leren de kinderen vooral Nederlands en verder is er veel 

aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, omdat 

vluchtelingenkinderen vaak traumatische ervaringen 

hebben. Daar passen de kinderen van kennismigranten niet 

tussen. Dit is een groep die buiten alle regelingen valt.’

India en Japan
Op dit moment komen vooral veel kennismigranten uit 

India, op enige afstand gevolgd door Amerikanen, Britten 

en Japanners. ‘We krijgen Indiase en Japanse kleuters 

die geen woord Nederlands of Engels spreken en vaak 

nog geen enkele schoolervaring hebben. Ook de ouders 

kennen ons schoolsysteem niet. Het komt zelfs voor dat ze 

onaangekondigd met hun kinderen in de klas staan. Voor 

onze scholen is het dan improviseren. Vaak zijn deze kleu-

ters nog niet zindelijk, lopen ze permanent met een speen 

in hun mond en zijn ze nog nooit bij moeder weggeweest. 

Moeilijk als ze dan ineens in een kleuterklas komen waar ze 

niemand kunnen verstaan. Daarom zijn we  begonnen met 

nulde groepen, om deze kinderen eerst een jaartje te laten 

wennen aan het schoolsysteem, iets van de taal te leren en 

te acclimatiseren.’ 

De nulde groep is een van die creatieve oplossingen waar-

mee Amstelwijs uit eigen middelen het specifieke probleem 

van de kennismigranten aanpakt. Het is nodig, want op de 

basisscholen in Amstelveen zitten inmiddels leerlingen van 

tientallen verschillende nationaliteiten. ‘In zulke klassen leren 

de kinderen de taal ook niet meer door samen te spelen in 

de zandbak. Er zijn te veel talen in één groep en te weinig 

Nederlands sprekende kinderen’, aldus Cornet. Voor de ou-

ders worden extra ouderavonden in het Engels gehouden en 

ook de onderlinge contacten, bijvoorbeeld via app-groepjes, 

gaan regelmatig in het Engels. Deze ouders, die niet weten 


