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Cijfers

6700 PO scholen

>320 nieuwkomerslocaties
255 TOV's

9.000 Oekraïense leerlingen in PO (01-05-22)
53.280 nieuwkomers <3 jr in PO en VO (01-10-20)

9100 FTE lerarentekort PO

79 PO scholen komen in aanmerking
voor subsidie expertisedeling

Bron; Nieuwkomers in het PO en VO, doelgroepenonderzoek, Kohnstamminstituut, 2022



Waarom gelden voor 
expertisedeling?

 nieuwkomersvoorzieningen vol

 geen ruimte of personeel om op te schalen

 weinig expertise in regulier onderwijs of TOV

 nieuwkomers stromen sneller door naar regulier

 expertise beschikbaar bij nieuwkomersvoorzieningen

 nieuwkomersvoorziening geen middelen voor expertisedeling



Subsidieregeling

 minimaal 30 nieuwkomers op 2 peildata op BRIN nr

 OCW lijst met betreffende scholen

 PO resp. €31.645 tot max €60.000

 let op: niet alleen voor Oekraïense leerlingen!

 expertisedeling is geen leerlingbegeleiding

 Expertisedeling nieuwkomers | Subsidie | Dienst 
Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)

https://www.dus-i.nl/subsidies/expertisedeling-nieuwkomers


Aanvraag 
subsidieregeling

 van 15 september tot en met 15 oktober

 aanvraag via DUS-I -> E-herkenning

 uiterlijk begin december 2022 ontvangt aanvrager bevestiging 
op de aanvraag

 school van de lijst vraagt aan en blijft eindverantwoordelijk

 verantwoording in Jaarverslag, Model G, onderdeel 1

 scholen mogen wel starten met expertisedeling

 kosten  vanaf 15 september 2022 vallen onder de regeling

 inzet t/m december 2023

 eind 2023 vragenlijst en steekproef 

 meldingsplicht bij wijzigingen via 
expertisedelingnieuwkomers@minvws.nl

mailto:expertisedelingnieuwkomers@minvws.nl


Vooraf

 is er centraal overleg met besturen, gemeente en 
samenwerkingsverband?

 is er een contactpersoon, projectleider, coördinator of iemand 
anders die overzicht heeft?

 overleg met elkaar vóórdat expertise gedeeld wordt. Welke 
vorm van expertisedeling past het beste binnen de regio?

 wie heeft expertise en kan/wil deze delen?

 kennis van zowel nieuwkomers als regulier onderwijs is een pré

 zorg voor communicatie met de school die 
eindverantwoordelijk is



Mogelijkheden
expertisedeling

Een expertisedeler:

 ondersteunt een TOV

 adviseert reguliere scholen met nieuwkomers

 adviseert bij de opzet van een programma in de reguliere groep

 adviseert bij voorkomende vraagstukken

 organiseert workshops

 organiseert een netwerk voor professionals die met deze 
doelgroep werken

 maakt gebruik van actuele ontwikkelingen en het netwerk van 
LOWAN



Wel subsidie, maar 
geen mogelijkheden 
tot expertisedeling?

Zoek samenwerking met:

 een nieuwkomersvoorziening die niet op de lijst staat, 
maar wel expertise heeft

 ambulant begeleider(s) in de regio met expertise

 het samenwerkingsverband

 RT-ers, IB-ers, LK-en andere scholen

 schoolbesturen

Belangrijk:
Veel scholen in de regio zullen uiteindelijk profiteren van 
deze subsidie. Belangrijk dus om het wél aan te vragen!



Voorbeelden 
expertisedeling

 in Sneek is een ambulant begeleider die kennis deelt met 
reguliere scholen dmv een leskist en ondersteuning

 in Haarlem is een adviescentrum met een maatjesproject die 
reguliere scholen ondersteunt met hun (meerjarige) 
nieuwkomers

 in Amstelveen is een team ambulante taalondersteuners actief

 in Utrecht en Almelo is een expertiseteam opgericht

 in de Duin- en Bollenstreek wordt expertise gedeeld via 
workshops



Tips voor 
expertisedelers

 ga niet zelf de kinderen begeleiden, daar is deze regeling niet 
voor bedoeld

 verdiep je in wat nieuwkomers nodig hebben

 sluit aan bij wat passend is voor een team of school

 zoek elkaar op, wissel uit

 deel kennis in community ‘ambulante begeleiders groep’

 maak gebruik van het netwerk en van wat er al is

 maak expertisedeling duurzaam door het hele team, IB en 
directie te betrekken.

 maak een vervolgafspraak

 de expertisedeler adviseert en ondersteunt, de school zelf is 
verantwoordelijk



Team LOWAN 
staat klaar!

Denk aan:
 organisatie van expertisedeling
 opzet van een programma voor de leerlingen
 advisering aan scholen
 recente ontwikkelingen

Mail of bel ons, dan gaan we samen kijken wat voor jullie een 
goede vorm van ondersteuning kan zijn!



Contactgegevens

Adviseur 
Zuid Holland, Zeeland
k.vandijk@lowanpo.nl

Adviseur
Limburg, Brabant, Groningen, Drenthe
k.dejonge@lowanpo.nl

Adviseur
Gelderland, Overijssel
s.lambrechts@lowanpo.nl

Adviseur
Noord Holland, Utrecht
l.grobbe@lowanpo.nl

O30 2324848 optie 1                       helpdesk@lowanpo.nl

Adviseur
Friesland, Flevoland
m.postma@lowanpo.nl

mailto:helpdesk@lowanpo.nl
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