
 

 

PERSBERICHT 
Leraren bereiden zich voor op vluchtelingleerlingen 

Je bent leraar basisonderwijs en je krijgt te horen dat je een week later een 
vluchtelingleerling in je groep krijgt die de Nederlandse taal nog niet beheerst en 
misschien nog wel nooit onderwijs heeft gehad… Ben je daar dan op voorbereid? Het 
Marnix Onderwijscentrum in Utrecht helpt leraren op weg met drie korte en 
praktische studiebijeenkomsten over dit actuele thema. Zoals verwacht is er veel 
interesse voor deze bijeenkomsten.  

Veel leraren willen zich voorbereiden op de komst van vluchtelingleerlingen in de groep. 
Het Marnix Onderwijscentrum (MOC) kan de vraag niet aan. Inmiddels is er een tweede 
ronde aangeboden, maar ook hierin zijn geen plaatsen meer beschikbaar. Besturen 
vragen zelfs om het ‘op maat’ aan te bieden voor hun scholengroep. Volgend schooljaar 
worden opnieuw een aantal groepen ingepland.  

Wat hebben nieuwkomers nodig? 
In de studiebijeenkomst wordt stil gestaan bij vragen als: Wat zijn de 
onderwijsbehoeften van deze leerlingen? Wat is je professionele rol als het gaat om 
trauma’s? Welke kennis over tweedetaalverwerving is relevant?  Welke specifieke 
pedagogische, didactische en organisatorische vaardigheden zijn er nodig om deze 
kinderen te begeleiden? Leraren krijgen handvatten om in de context van de eigen 
school antwoorden op deze vragen te formuleren. De docenten hebben allemaal 
ervaring met het onderwijs rond nieuwkomers. 

Noodzakelijk voor leraren 
Het MOC vindt het belangrijk om deze bijeenkomsten te blijven aanbieden. “Waar we 
kunnen, dragen we graag een steentje bij”, zegt adviseur Ada van Dalen. “Het is 
belangrijk dat leraren kennis opdoen voordat zij een nieuwkomer in de groep krijgen.” 

*** Einde persbericht *** 
 
Informatie over het Marnix Onderwijscentrum  
Het Marnix Onderwijscentrum (MOC) maakt onderdeel uit van de Marnix Academie, 
Lerarenopleiding basisonderwijs, en is gespecialiseerd in advisering, opleiding en 
verdere professionalisering van leraren en directeuren in het primair onderwijs. Het 
MOC is gevestigd in Utrecht.  
 
Noot voor de redactie. Voor meer informatie en persfoto’s kunt u contact opnemen met 
de Marnix Academie. Afdeling Communicatie, tel. 030 275 34 00 of 
communicatie@hsmarnix.nl Kijk ook op www.marnixonderwijscentrum.nl 
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