
Strenger toelatingsbeleid Taalcentrum PO                                            
 
Het Taalcentrum PO zal met ingang van 16 maart leerlingen die zich aanmelden en in Nederland zijn 
geboren en ook altijd in Nederland hebben gewoond voorlopig  niet meer toelaten tot het 
Taalcentrum, ook al voldoen zij aan de toelatingsnormen van het Taalcentrum. Deze leerlingen zullen 
doorverwezen worden naar het regulier onderwijs. 

De afgelopen jaren is het aantal leerlingen van het Taalcentrum PO sterk gegroeid. Op dit 
moment is de maximale opname capaciteit bereikt.  De groei van het aantal leerlingen, met name de 
4 en 5 jarigen  gaat gestaag door.  Op dit moment zijn er binnen het Taalcentrum 10 kleutergroepen 
die meer dan vol zitten.  Inmiddels is er een wachtlijst  tot de meivakantie voor deze leeftijdsgroep. 
Aangezien er geen ruimte is voor uitbereiding is het Taalcentrum genoodzaakt om de selectiecriteria 
te verscherpen. Naast een ruimte probleem krijgt het Taalcentrum geen aanvullende bekostiging 
voor leerlingen die langer dan 2 jaar in Nederland zijn.  Hierdoor staat de bekostiging van het 
Taalcentrum PO behoorlijk onder druk. Op dit moment vallen zo’n 90 leerlingen binnen de categorie 
langer dan 2 jaar in Nederland, de helft daarvan is geboren in Nederland.  Het effect van deze 
genomen maatregel zal zowel voor het Taalcentrum als voor het regulier onderwijs geleidelijk 
merkbaar zijn aangezien de maatregel wordt toegepast op nieuwe aanmeldingen. 

 
 

Verlenging op het Taalcentrum 
 
Ook het Taalcentrum heeft van 16 maart – 11 mei afstandsonderwijs gegeven en geeft 

vanaf 11 mei weer les aan halve groepen. Vanaf 2 juni zijn we weer helemaal open. 

De afgelopen periode hebben wij geprobeerd om zo goed mogelijk in beeld te 

krijgen hoe de Nederlandse taalvaardigheid van de leerlingen in de situatie van 

thuisonderwijs zich heeft ontwikkeld. Wij kijken met name of de leerlingen zich op 

taalgebied voldoende heeft ontwikkeld om de overstap naar een reguliere school te 

maken.  

Op school horen en praten de kinderen 5,5 uur Nederlands per dag. Hoewel we 

via MS Teams, digitale taalontwikkelingsprogramma’s en Nederlandstalige filmpjes de 

mondelingen taalvaardigheid van de kinderen tijdens de thuisonderwijsperiode zoveel 

mogelijk hebben proberen te stimuleren en te ontwikkelen zien we toch bij een 

substantiële groep dat de Nederlandse taalontwikkeling heeft stil gestaan (of zelfs 

achteruit is gegaan). 

Veel  kinderen van het Taalcentrum zullen dan ook gebaat zijn bij een verlenging 

van het onderwijs op het Taalcentrum. Kinderen die eigenlijk na de zomervakantie 

zouden uitstromen zullen daardoor tot oktober (of december) op het Taalcentrum blijven. 

We gunnen het onze leerlingen om nog een extra ontwikkeling op het Taalcentrum te 

kunnen maken. In de kleine groepen en de talige omgeving kunnen we de leerlingen 

goed voorbereiden op het onderwijs op een reguliere school. 

Ook reguliere basisscholen zullen te maken hebben met leerlingen die tijdens de 

coronacrisis achterstand hebben opgelopen en extra aandacht nodig hebben de komende 

periode. Het lijkt ons dus van belang dat de leerlingen van het Taalcentrum met 

voldoende basisniveau uitstromen om goed te kunnen profiteren van het onderwijs op 

een reguliere school. Hiervoor is bij een aantal leerlingen verlenging van hun periode op 

het Taalcentrum nodig. 

Wij zijn er van overtuigd dat een betere voorbereiding op het Taalcentrum zal 

bijdragen dat de leerlingen de overstap naar het regulier onderwijs beter kan maken. De 

langere periode op het Taalcentrum zorgt er voor dat de leerlingen beter voorbereid zijn 

en de Nederlandse taal voldoende gaan beheersen. Hiermee denken wij te bereiken dat 

de leerlingen meer succes zullen hebben in de toekomst in het regulier onderwijs. 



 Concreet kan dit betekenen dat leerlingen die zich hadden gemeld om vanaf 17 

augustus te starten in het reguliere onderwijs zullen starten na de herfstvakantie (en in 

sommige gevallen na de kerstvakantie). 

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u bellen met het Taalcentrum (036-7670520) of mailen 

met info@taalcentrumalmere.nl. 

 

Yolanda Halbesma (Teamleider PO) 

Theo Klein Koerkamp (directeur) 
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