
 

 

 
 
 
 

 
 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
T.a.v. Minister Wiersma 
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag 

Datum: 22 december 2022 
Onderwerp: Het is NU tijd voor maatregelen rondom nieuwkomersonderwijs 
 
Geachte minister Wiersma, 
 
 
 
Met veel aandacht en toewijding verzorgen de G40-gemeenten onderwijs voor vluchtelingen en 
Oekraïense jeugdigen. Dankbaar werk en bovendien cruciaal voor deze uiterst kwetsbare groep voor 
wie school essentieel is. Huis en haard is ingeruild voor een ver en onbekend land. Het kleine beetje 
vastigheid wat deze jongeren nog hebben is hun school. Die vastigheid dreigt te verdwijnen. Door een 
combinatie van huisvestingsproblemen, strenge regelgeving en een personeelstekort is er een 
serieuze wachtlijst ontstaan en kunnen steeds meer gevluchte jeugdigen niet naar school. Onze 
professionals voorzien een ongekend probleem als er niet direct wordt ingegrepen. 
 
Tekort 
Het grootste probleem is het tekort aan (NT2) leerkrachten. Er zijn onvoldoende leraren te vinden om 
het nieuwkomersonderwijs verder uit te breiden. De huidige wet- en regelgeving biedt de gemeenten 
en het onderwijs onvoldoende mogelijkheden om een tijdelijk aanbod aan te bieden, ter overbrugging 
van de wachtlijsten. En die wachtlijsten zijn er. Jeugdigen die naar school willen en moeten, maar die 
nu niet anders kunnen dan thuis in de opvang blijven. En het einde is nog niet in zicht. Naast de 
toestroom van jeugdigen uit Oekraïne heeft de regio namelijk ook te maken met een toestroom uit de 
(noodopvang-)locaties van het COA, de (versnelde) taakstelling voor huisvesting van statushouders 
en de toekomstige spreidingswet. De wachtlijst zal dus niet snel korter worden, maar eerder in rap 
tempo langer worden. Daarnaast zijn de middelen, die de gemeenten ontvangen voor 
onderwijshuisvesting, in veel gevallen ontoereikend om voldoende huisvesting te realiseren voor het 
nieuwkomersonderwijs.  
 
Oproep 
U heeft aangegeven dat u op dit moment onderzoekt of de regels rondom het nieuwkomersonderijs 
versoepeld kunnen worden. Wij zijn blij met dit signaal, maar doen een oproep om vaart te maken. Wij 
verzoeken u met klem om deze versoepeling snel door te voeren, voordat de wachtlijsten 
onbeheersbaar zijn en het toekomstperspectief van een grote groep gevluchte kinderen serieus op de 
tocht komt te staan.  
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Daarom vragen wij u het volgende: 
 

- Versoepel de regels voor het nieuwkomersonderwijs voor alle jeugdigen, gelijk aan de 
versoepelingen die voor de Oekraïense jeugdigen gelden. Dit biedt mogelijkheden om 
het onderwijs op een andere manier in te vullen en hierdoor kunnen ook studenten en 
andere onbevoegden lesgeven aan deze groep. 

- Stel extra geld beschikbaar om een overbruggingsvoorziening op te richten, voor de 
periode dat de jeugdigen op de wachtlijst staan. 

- Investeer in het opleiden van extra (NT2 leerkrachten, zodat er meer gekwalificeerd 
personeel ingezet kan worden in het nieuwkomersonderwijs.  

- Stel extra geld beschikbaar voor (tijdelijke) huisvesting voor de uitbreiding van het 
nieuwkomersonderwijs.  

 
De tijd dringt voor deze kinderen, maar het is nog niet te laat. Help ons om deze kinderen te kunnen 
helpen. Uiteraard bent u van harte welkom om de situatie met eigen ogen te bekijken op een van de 
scholen waar onze mensen dagelijks met deze jeugdigen werken. Ook zijn wij altijd bereid om mee te 
denken over het versoepelen van de regels. 
 
Deze brief is een initiatief van de gemeente Zoetermeer. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
  
Leon Meijer 
Voorzitter Themagroep Zorg, Jeugd en Onderwijs G40 stedennetwerk, wethouder van Ede 
 
Anja Prins 
Voorzitter Themagroep Zorg, Jeugd en Onderwijs G40 stedennetwerk, wethouder van Ede 
 
Yusuf Celik 
Voorzitter van de G40 themagroep Vergunninghouders & Asiel, wethouder Tilburg 
 
Manouska Molema,  
Vicevoorzitter van de G40 themagroep Vergunninghouders & Asiel, wethouder Groningen 
 
Mede namens initiatienemers,  
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer 
 
 


