
   

Wachtlijst Taalcentrum PO                                                         
Stand van zaken 20 maart 2023 

 

Sinds het najaar van 2021 kamt het Taalcentrum PO regelmatig met 

capaciteitsproblemen met als gevolg dat het Taalcentrum PO dan tijdelijk een wachtlijst 

instelt voor nieuwe toelating. 

 

Vanwege de groei heeft het Taalcentrum PO in maart 2022 (naast de locatie 

Sesamstraat, 10 groepen, en de locatie Grandpre Molierestraat, 9 groepen) de locatie 

aan de Binnenkruierstraat in gebruik genomen, 8 groepen.  

 

Inmiddels zijn deze 3 locaties vol en is er een groeiende wachtlijst tot de meivakantie 

want dan vindt er weer reguliere uitstroom plaats.  
 

Vanwege de oorlog in Oekraïne is sinds april 2022 ook de locatie aan de Hoornstraat, 8 

groepen, in gebruik genomen. Op die locatie zitten momenteel zo’n 90 leerlingen uit 

Oekraïne op school. Het onderwijs op deze locatie is op dit moment nog grotendeels in 

het Oekraïens. Het doel is om na de zomervakantie 2023 de leerlingen van deze locatie 

te spreiden over de 4 locaties van het Taalcentrum.  
 

Leerlingen die vanaf 20 maart worden aangemeld kunnen pas vanaf de zomervakantie 

terecht op het Taalcentrum. 

 

Op 1 maart 2023 was de prognose van de uitstroom van het Taalcentrum PO als volgt:  
 

 

 

 

Deze uitstroomcijfers zijn exclusief eventuele uitstroom van Oekraïense leerlingen  

 

• Op 8 maart stonden er 23 leerlingen op de wachtlijst waarvan 18 leerlingen 6 jaar 

of ouder zijn.  
• Op 8 maart stonden ook nog 78 leerlingen op de aanmeldlijst, afgelopen 12 

maanden werden zo’n 600 leerlingen aangemeld in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.  
• Gezien de huidige groei en de verwachte nieuwe aanmeldingen zullen de 4 

locaties van het Taalcentrum na de zomervakantie vol zitten.  
• Het Taalcentrum is inmiddels op zoek naar een 5e locatie voor de opvang van 

nieuwkomers in Almere.  
• De eerste Oekraïense kinderen die in 2022 zijn begonnen op het Taalcentrum PO 

zullen met de kerstvakantie 2023 zover zijn dat zij kunnen uitstromen naar het 

regulier onderwijs. De meeste van deze kinderen zullen in de loop van 2024 zover 

zijn dat zij kunnen uitstromen. De laatsten van hen stromen wellicht met de 

zomervakantie 2024 uit.  
 

Aantal leerlingen Taalcentrum PO afgelopen jaren: 

 

 Taalcentrum 

PO 

Leerlingen 

regulier 

Leerlingen 

AZC 

Leerlingen 

Oekraïne 

Totaal 

leerlingen  
       1-mrt-21 

204 24 0 228 
1-mrt-22 314 38 0 352 
1-mrt-23 390 22 89 501 

April 
2023 

Juli 2023 Oktober 
2023 

December 
2023 

Februari 
2024 

26 184 54 84 56 



   

 

 

 

 

Sinds 1 maart zijn er alweer 42 nieuwe aanmeldingen geweest bij het Taalcentrum PO. 

Gezien de ervaringen uit het verleden is te verwachten dat er tussen (1 maart 2023 en 1 

september 2023) weer zo’n 200 à 250 of misschien wel meer aanmeldingen bij zullen 

komen, maar niets is natuurlijk met zekerheid te voorspellen. 

 

Bij al deze getallen is de Oekraïense opvang buiten beschouwing gelaten, daar is nog 

geen wachtlijst. Gezien de huidige situatie is daar voorlopig niet heel veel veranderingen 

te verwachten. 

 

 

Formeel juridisch gezien hebben alle kinderen recht op onderwijs en wordt onder ‘extra 

ondersteuning’ niet verstaan ondersteuning ter bevordering van de beheersing van de 

Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en bestrijden van 

onderwijsachterstanden. Kortom mochten ouders van de wachtlijst zich melden bij een 

reguliere basisschool dan kunnen de scholen leerlingen niet weigeren op basis van de 

taalvaardigheid van de leerling. Het Taalcentrum hoopt uiteraard dat de effecten van de 

wachtlijst beperkt zal blijven en dat er snel een passende oplossing komt voor de 

wachtlijstkinderen maar voorlopig zien wij geen andere oplossing. 
 

 

Van kinderen die eenmaal zijn begonnen in het regulier onderwijs zijn er weinig scholen 

en ouders die dan alsnog hun kind willen aanmelden bij het Taalcentrum, voor zover bij 

ons bekend. 

 

Kinderen komen pas op de wachtlijst als zij bij ons een intake hebben gehad, ook 

daadwerkelijk in Almere zijn en minimaal 4 jaar zijn. Kinderen krijgen een plek binnen 

het Taalcentrum op volgorde van de wachtlijst in combinatie met beschikbare plekken in 

de diverse leeftijdsgroepen. Op dit moment zitten alle groepen vol tot aan de 

zomervakantie.  

 

 

Vriendelijke groet, 
  
Theo klein Koerkamp 
Algemeen directeur 


