
 
 

 

Nieuwkomersonderwijs onder druk – Cijfers 17-11-2022 

LOWAN-vo heeft een korte vragenlijst uitgezet bij de ISK’s 14-11-2022 t/m 16-11-2022 om te 
proberen zicht te krijgen op de wachtlijsten bij de ISK’s en de aantallen kinderen die geen 
onderwijs krijgen in de VO-leeftijd in Nederland. 

De vragenlijst is naar 116 ISK’s gegaan. 
79 scholen hebben hem ingevuld, dit is ruim 68%. 

Hiervan hanteert 60 % een wachtlijst. 
22% heeft geen wachtlijst, maar heeft ook geen capaciteit meer om nog leerlingen op te 
vangen. 

43 scholen geeft aan te weten dat er kinderen in de regio geen onderwijs krijgen. 
Deze kinderen zitten m.n. in de noodopvang en bestaat voor een deel uit AMV-ers 
(alleenstaande minderjarigen). 
Bijna de helft van de scholen zegt niet te weten of er kinderen zijn die geen onderwijs 
krijgen. 
De scholen hebben voor een belangrijk gedeelte niet het zicht op deze kinderen, hetgeen 
natuurlijk ook niet tot hun taak gerekend kan worden. 
Deze gegevens zullen uit de noodopvang, gemeenten, COA, …moeten komen.  



 
Wachtlijsten en ruimte op ISK’s 

Uit de ingevulde vragenlijsten komt naar voren: 

 47 scholen hebben een wachtlijst, dit is 60% van de scholen 
 17 scholen hebben geen wachtlijst maar kunnen ook geen nieuwe leerlingen meer 

aannemen, dit is 22% van de scholen 
 13 scholen hebben geen wachtlijst en kunnen nog leerlingen aannemen 

 

 

Aantal leerlingen 
op wachtlijst 

Aantal scholen  
met wachtlijst 

Duur wachtlijst 
1-4 weken 

Duur wachtlijst 
4-8 weken 

Duur wachtlijst 
Langer dan 8 weken 

1-10 12 7 5  
10-20 13 7 2 4 
20-30 8 1 5 2 
30-40 2  1 1 
40-50 6 1 3 2 
50-75 5 1 4  
75-100 2  2  
Meer dan 100 1   1 
Totaal 47    

 

Capaciteit om 
leerlingen op te 
vangen 

Aantal scholen 
zonder wachtlijst 

Geen 17 
1-10 4 
10-20 4 
20-30 3 
Meer dan 30 2 
Totaal 30 

 

 



 
 

Wat weten ISK’s over aantal leerlingen die in regio geen onderwijs krijgen? 

Van de 79 scholen die de vragenlijst hebben ingevuld zeggen er 43 dat zij weten dat er kinderen in de 
VO-leeftijd in hun regio geen onderwijs krijgen. 
In de tabel het aantal scholen dat aangeeft om welke doelgroep het gaat en om welke aantallen 
(naar schatting). 

 

Aantal 
kinderen 
zonder 
onderwijs 

Uit noodopvang 
(COA/gemeente/Nidos) 

AMV Kinderen 
arbeidsmigranten 

Oekraïense 
vluchtelingen 

Anders  
(m.n. 
statushouders) 

1-10 14 7 9 20 3 
10-20 6 1  3 2 
20-30 1 1 1 3 1 
30-40 1     
40-50 3 1    
75-100 1 1    
>100 1 3    
      
 27 scholen 14 10 26 6 

 

36 scholen zeggen niet te weten of en hoeveel kinderen er in de regio geen onderwijs te krijgen. 


