
 
 

TER ONDERTEKENING 

Aan: MPVO 

  

aanbiedingsbrief reactie SIKO 

 

 Pagina 1 van 2 
 

 

  

 

 

Aanleiding 
Op 27 januari 2023 heeft u een brief met zorgen over het onderwijs aan 
nieuwkomers ontvangen van SIKO. Op 20 februari 2023 is een reactie over de 
maatregelen rondom nieuwkomersonderwijs gestuurd. De Vastekamercommissie 
voor OCW heeft gevraagd een afschrift van de reactie op deze brief te ontvangen.  

Geadviseerd besluit 
Bij akkoord graag de brief ondertekenen en naar TK sturen.  

Kernpunten 
De kernpunten van uw reactie aan SIKO van 20 februari waren:  

• Het verzoek van diverse gemeentes of de tov’s niet ook ingezet kunnen 
worden voor andere nieuwkomers, waarbij scholen ruimer omgaan met 
onder andere de inzet op personeel en het curriculum. Hierbij wordt 
aangegeven dat het niet toegestaan is deze voorzieningen voor andere 
dan Oekraïense nieuwkomers te gebruiken.  

• U heeft in de Kamer toegezegd te kijken welke ruimte zou kunnen werken 
om gemakkelijker het onderwijs voor een bredere groep vluchtelingen te 
organiseren en daarmee terug te komen naar de Kamer.  

• U geeft verder aan met een wetsvoorstel te komen waarmee ingezet 
wordt op het versterken van het recht op onderwijs dat ook andere 
nieuwkomers hebben. Hierin wordt ook de verantwoordelijkheid van de 
verschillende betrokken actoren verheldert.   

• Verder wordt besproken dat een landingsprogramma niet kwalificeert als 
volwaardig onderwijs, omdat kinderen niet staan ingeschreven. De 
Inspectie van het Onderwijs houdt hier daarom geen toezicht op. Tijdens 
het Tweede Kamerdebat is met de Kamer gesproken over potentiële 
oplossingen en maatregelen. Dit wordt nu verder uitgewerkt om aan de 
Kamer voorgelegd te worden.  

• U heeft geeft aan niet te kunnen voorzien in aanvullende middelen, maar 
dat u in gesprek bent met een aantal regio’s om te bezien waar de 
knelpunten zitten en hoe deze opgelost kunnen worden.  

• Tot slot geeft u aan nader in gesprek te gaan met de gemeenten over de 
vervolgstappen.  
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