
Basisondersteuning ONT-leerlingen binnen SWV Passend   
Onderwijs Lelystad- Dronten

Aanleiding
Er is gebleken dat de onderlegger basisondersteuning lastig te lezen is wanneer we kijken naar 

anderstalige leerlingen, nieuwkomers en neveninstromers. Om meer helder te krijgen wat er verwacht 

wordt binnen de basisondersteuning voor deze doelgroep, is in dit document de onderlegger nader 

uitgewerkt.

Algemeen
Dit document is een aanvulling op het document onderlegger basisondersteuning binnen het SWV 

vastgesteld in het ondersteuningsplan 2019- 2023 te vinden op de website van passend onderwijs 

Lelystad Dronten.

Het document gaat nadrukkelijk in op het taalonderwijs voor nieuwkomers, arbeidsmigranten, 

vluchtelingen oftewel ONT-leerlingen binnen het SWV.

Leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben op de Nederlandse taal.

Om hier inzicht in te krijgen is gebruik gemaakt van de zorgniveaus.

Zorgniveau 1 t/m 3 vallen binnen de basisondersteuning op school.

Vanaf zorgniveau 4 is er sprake van extra ondersteuning.

Element 1: Beschikbare kennis, kunde en voorwaarden binnen elke basisschool.

preventie en vroeg signalering.

Niveau 1: Algemene zorg door de leerkracht

��  De school biedt een veilige leeromgeving voor de leerling waarin andere talen en culturen welkom zijn.

��  De school biedt een gestructureerde leeromgeving aan met zichtbare aandacht voor woordenschat.

��  De school biedt een taalrijke omgeving aan.

Niveau 2: Extra zorg in de groep

�� De leerkracht is in een vroeg stadium in staat om zowel taal/ woordenschat signalen als    

trauma gerelateerde signalen om te zetten naar een handelingsgerichte aanpak: verzamelt gegevens, 

benoemt behoeften, bepaalt aanpak.

Niveau 3: Extra zorg op schoolniveau door interne deskundige

�� School beschikt over tenminste één leerkracht met kennis van de NT2 - didactiek. Of kan een beroep 

doen op een leerkracht met deze kennis binnen het bestuur of het scholeneiland.

�� School beschikt over tenminste één leerkracht met kennis van trauma sensitief lesgeven. Of kan een 

beroep doen op een leerkracht met deze kennis binnen het bestuur of het scholeneiland.

Niveau 4: Raadplegen van externe deskundigen

�� Via Basisteam/Ondersteuningsteam raadplegen externe deskundigen bijvoorbeeld: Taalschool de 

Poolster, Taalschool de Vlieger, SWV, Lowan netwerk, kinderpsycholoog etc.
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Element 2: Beschikbare kennis, kunde en voorwaarden binnen elke basisschool. 

Aanbod ondersteuning

* Met betrekking tot: Tijd/ extra handen in de klas:

Niveau 3: Extra zorg op schoolniveau door interne deskundige

�� Incidenteel worden onderwijsassistenten, stagiaires en en/of vrijwilligers ingezet om leerlingen extra 

verwerking te geven op taal en woordenschat.

Niveau 4: Raadplegen van externe deskundigen

�� Via Basisteam/ Ondersteuningsteam raadplegen externe deskundigen bijvoorbeeld: Taalschool, 

SWV, Lowan netwerk, kinderpsycholoog etc.

*Met betrekking tot: Materialen en Methoden (inclusief instructie)

Niveau 1: Algemene zorg door de leerkracht

��  De school biedt instructie op maat aan.

��  De school biedt een doelmatig klassenmanagement aan. 

��  De school biedt effectief zelfstandig werken aan.

Niveau 2: Extra zorg in de groep

�� De school is bekend met de Nt-2 leerlijnen vanuit het LOWAN en kan deze inzetten.   

(De leerlijnen zijn op te vragen bij Lowan, Taalschool De Vlieger en de Poolster)

Niveau 3: Extra zorg op schoolniveau door interne deskundige

�� De school beschikt over kennis ter ondersteuning van sociaal emotionele ontwikkeling    

van vluchtelingen.

*Met betrekking tot: Inzet expertise

Niveau 1: Algemene zorg door de leerkracht

�� De school kent de sociale omgeving en de lokaal gemaakte afspraken mbt het plan  ONT binnen  

het SWV.

Niveau 3: Extra zorg op schoolniveau door interne deskundige

��  De school benut de aanwezige expertise, planmatig en consultatief.

Element 3: Beschikbare kennis, kunde en voorwaarden binnen elke basisschool.

Bekwaamheid leerkrachten

Niveau 1: Algemene zorg door de leerkracht

�� Leerkrachten sluiten aan op de belevingswereld van de anderstalige leerling.

Niveau 2: Extra zorg in de groep

��  Leerkrachten werken doelgericht aan de NT2 leerlijnen.

��  Leerkrachten kunnen omgaan met individuele verschillen in taal en woordenschat ontwikkeling van 

leerlingen.

�� Leerkrachten zijn in staat om voor leerlingen op een eigen leerlijn een overzichtelijke, ordelijke en 

taakgerichte sfeer in de groep te creëren.



Niveau 3: Extra zorg op schoolniveau door interne deskundige

�� De school is in staat een taal en woordenschat achterstand vast te stellen.

Element 4: Beschikbare kennis, kunde en voorwaarden binnen elke basisschool.

Ondersteuningsstructuur

Niveau 1: Algemene zorg door de leerkracht

�� De school draagt zorg voor het ontvangen van een zorgvuldige en warme overdracht vanuit een 

taalschool.

Niveau 3: Extra zorg op schoolniveau door interne deskundige

�� De School heeft 6 x per jaar structureel overleg met het basisteam/ ondersteuningsteam voor 

casuïstiek/vraagstukken op school/ wijk/ eiland en individueel niveau.

Element 5: Beschikbare kennis, kunde en voorwaarden binnen elke basisschool.

Handelingsgericht werken

 Niveau 1: Algemene zorg door de leerkracht

��  De onderwijsbehoeften van leerlingen vormen de uitgangspunten van het onderwijs    

en leerkrachten geven hier hun ondersteuningsbehoeften bij aan.

��  De leerkrachten zijn in staat om taal/woordenschataanbod en onderwijsbehoeften op   

elkaar af te stemmen.

��  De positieve benadering van leerkrachten naar culturele achtergronden van leerlingen    

staat centraal.

��  Leerkrachten hebben een basale kennis van de culturele achtergronden van de kinderen.

Niveau 2: Extra zorg in de groep

��  Ondersteuning vindt systematisch, transparant en planmatig (opbrengstgericht)     

plaats.

Niveau 3: Extra zorg op schoolniveau door interne deskundige

��   Directie en IB monitoren de kwaliteit van taal en woordenschat onderwijs.

��  De ib-er coacht, ondersteunt leerkrachten en kijkt/ stuurt systematisch naar kwaliteit van taal en 

woordenschat onderwijs.


