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Betreft: onderwijs aan vluchtelingenkinderen

Geachte leden van de vaste Kamercommissies Onderwijs en Financiën,
Sinds afgelopen zomer neemt het aantal vluchtelingen in Nederland snel toe. De verwachting is
daarbij dat het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt in 2016 hoger zal zijn dan in 2015.
In de begroting van vorig jaar heeft het kabinet op verzoek van de Kamer aanvullende
maatregelen genomen voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Maar met de nu snel
toenemende aantallen vluchtelingen zijn deze maatregelen voor de begroting van 2016 niet meer
afdoende.
Vluchtelingenkinderen hebben recht op goed en bij hen passend onderwijs, vaak met speciale
aandacht voor taal en traumaverwerking. Scholen werken hier hard aan, maar het vraagt van
scholen stevige aanpassingen en investeringen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het - onverwacht
- snel nieuwe klassen kunnen opstarten, huisvesting en goed personeel vinden, dat de juiste
expertise heeft om deze kinderen (taal)onderwijs en begeleiding te kunnen bieden. Goede
huisvesting en voldoende goede mensen voor de klas zijn cruciaal voor deze kinderen, die vaak in
hun jonge leven al heel veel hebben meegemaakt.
Momenteel zijn de PO-Raad en de VO-raad in gesprek met het ministerie van Onderwijs en
gemeenten om zicht te krijgen op de praktische dilemma’s die nu al bestaan. Voor het jaar 2016
voorzien de sectorraden dat een aanpassing van de OCW-begroting vanuit de Rijksbegroting
noodzakelijk is.
De Tweede Kamer heeft met het aannemen van de motie over scholing van vluchtelingenkinderen (kamerstuk nr 34300 nr. 25) tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen afgelopen
week een duidelijk signaal afgegeven aan het kabinet. Een vervolgstap is nu noodzakelijk, om ook
in 2016 te kunnen blijven voorzien in goed onderwijs.
Cijfers
In de afgelopen drie weken zijn gemiddeld 3100 vluchtelingen per week naar Nederland
gekomen. Bekend is dat ongeveer 17% (10% primair onderwijs, 7% voortgezet onderwijs) van
deze vluchtelingen na drie dagen recht heeft op onderwijs. Dat betekent dat er wekelijks 527
leerlingen bij de scholen aankloppen. Op jaarbasis zou het dan, bij de aanname van
gelijkblijvende instroom, gaan om 27.404 leerlingen die recht hebben op onderwijs.

Primair onderwijs
Voor het primair onderwijs geldt dat er per leerling 2700 euro extra bekostiging is voor onderwijs
aan een vluchtelingenkind. Met gelijkblijvende instroom zoals de afgelopen weken, verwachten
wij een instroom van 16.120 vluchtelingenkinderen in het primair onderwijs in 2016. Dit betekent
een tekort van meer dan 43,5 miljoen euro op de begroting voor primair onderwijs aan
vluchtelingenkinderen.
Voortgezet onderwijs
Voor het voortgezet onderwijs geldt dat er per leerling 4500 euro extra bekostiging is voor
onderwijs aan een vluchtelingenkind. Momenteel is er op de begroting van OCW ongeveer 31
miljoen euro beschikbaar in deze regeling. Met dat geld kunnen 6889 vluchtelingenkinderen
onderwijs krijgen in het voortgezet onderwijs. Voor de overige 4395 vluchtelingenkinderen is
geen bekostiging voorzien. Het gaat dan om een bedrag van ongeveer 20 miljoen euro tekort op
de begroting, alleen voor wat betreft vluchtelingenkinderen in het voortgezet onderwijs.
Meer financiële ruimte voor scholing vluchtelingenkinderen
De PO-Raad en de VO-raad pleiten met klem voor het naar boven aanpassen van de OCWbegroting aan deze nieuwe en - nog niet in deze begroting meegenomen -fors hogere instroom
van vluchtelingenkinderen, om in 2016 in goed onderwijs te kunnen blijven voorzien.
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