
 
 

Bijlage E 

NT2 onderwijs binnen het Samenwerkingsverband 

 

Gebied Sliedrecht, Papendrecht, Alblasserdam. 

 

De Wereldklas binnen Sliedrecht, Papendrecht en Alblasserdam. 
 
De Anne Frankschool (OPOPS school) organiseert al jaar en dag een NT2 klas, de Wereldklas, 
voor de kinderen ingeschreven op de Anne Frank en op de andere scholen binnen 
Papendrecht maar ook voor kinderen komend uit de gemeente Sliedrecht en Alblasserdam.  
 
De school heeft de nodige expertise opgebouwd en alle methoden voor NT2 kinderen zijn 
aanwezig. Er is voldoende geïnvesteerd in deskundigheid en benodigdheden. 
 
De NT2 klas biedt onderwijs aan kinderen van statushouders en migranten woonachtig 
binnen Sliedrecht, Papendrecht en Alblasserdam (SPA). Het gaat om de kinderen in groep 3 
t/m groep 8. De kinderen in groep 1 en 2 krijgen thuisnabij onderwijs in de kleutergroep van 
de stamschool.   
 
Kinderen van statushouders krijgen volgens de bekostigingsregeling van de overheid 2 jaar 
voltijd taalonderwijs. Kinderen van migranten krijgen 1 jaar voltijd taalonderwijs.  
 
De kinderen worden ingeschreven bij de Anne Frankschool. Daarna stromen deze kinderen 
uit naar de stamschool binnen de wijk waar de ouders wonen en worden de kinderen al daar 
ingeschreven. Ouders hebben keuzevrijheid, zij kunnen zelf een school kiezen die past bij hun 
identiteit. 
 
De gelden van de overheid zijn ontoereikend om de Wereldklas te financieren. Vanuit het 
SWV wordt er jaarlijks een bedrag van 25.000 euro (uitbetaling geschiedt per kalenderjaar) 
gereserveerd. Vanuit de gemeenten Sliedrecht, Papendrecht en Alblasserdam wordt er naar 
rato van het aantal kinderen in de taalklas (teldatum 31 dec.) financiële ondersteuning 
berekend (2250 euro per leerling op jaarbasis). 
 
Er vinden tussen de directeur van de Wereldklas, het SWV en de beleidsmedewerkers 
onderwijs van de drie gemeenten twee keer per jaar overleg plaats. In de maand december 
en in de maand juli.  
 

 

 

 



 
 

Gebied Zwijndrecht/Heerjansdam, Hendrik-Ido-Ambacht 

De gemeente Zwijndrecht/Heerjansdam kent een NT2 klas op de Dolfijn (OZHW school / 
openbaar onderwijs) en een NT2 klas op de Margrietschool (PIT school/ bijzonder onderwijs). 
 
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft een NT2 klas gehad. Aangezien de gelden 
ontoereikend waren om de klas in stand te houden heeft SOPHIA, het bestuur van deze klas, 
besloten om voor onbepaalde tijd te stoppen met het aanbieden van NT2 in een centrale 
voorziening. Dit gebeurt nu op de stamscholen binnen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. 
Het bestuur SOPHIA is voornemens om bij aanwas van het aantal kinderen van statushouders 
of kinderen van migranten na te gaan of het opnieuw organiseren van een NT2 klas op dat 
moment een optie is. 
 
De gelden van de overheid zijn ontoereikend om de NT2 klassen te financieren. Er is in 
Hendrik-Ido-Ambacht momenteel geen NT2 klas er zijn echter wel kinderen op de 
stamscholen binnen de gemeente die ondersteuning bij het aanleren van NT2 nodig hebben. 
 
Vanuit het SWV wordt er jaarlijks een bedrag van € 25.000 (uitbetaling geschiedt per 
kalenderjaar) gereserveerd.  Dit zal verdeeld worden binnen het gebied Zwijndrecht, Hendrik-
Ido-Ambacht. 
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