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Stroomschema melding nieuwkomer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

2. Stamschool: kind in reguliere klas 
 

1. Stamschool: Voldoet kind aan criteria voor nieuwkomersklas? 
 

3. Stamschool: aanmelden kind via website, invoeren gegevens 
kind en ouders 
 

4. Website: melden aan CMN.  
kind op wachtlijst en overleg met nieuwkomersklas en 
stamschool wanneer wel plek 

5. Stamschool: afspraak maken met nieuwkomersklas 

8. Nieuwkomersklas: invoeren uitstroomdatum op website 

6. Nieuwkomersklas: voert gesprek met ouders 

Nee 
 

Criteria voor 
nieuwkomerskla
s? 

Ja 
 
 

Plek in 
nieuwkomerskla

s? 

Nee 
 

4. Stamschool: kind in reguliere klas.  

Ja 
 
 

Kind 
opgenomen  

Nieuwkomerskla
s? 
 

Nee 
 

7.  Stamschool: kind in reguliere klas 

Ja 
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Taken, verantwoordelijkheden en uitvoering, incl. toelichting 
Actie Wie Wat 

1. Voldoet kind aan de 
criteria voor 
plaatsing in een 
nieuwkomersklas 

Stamschool • Stamschool checkt aan de hand van de criteria (zie bij aanvullende informatie onder 
aanmeldcriteria) of de nieuwe leerling in aanmerking komt voor plaatsing in een 
van de nieuwkomersklassen in Amsterdam 

• LET OP:  
- bij 6-jarige kinderen: plaatsing altijd in overleg met de contactpersoon van de 

nieuwkomersklas, zie hiervoor de aanvullende informatie m.b.t. 6-jarige 
kinderen bij de aanmeldcriteria 

- kijk voor 12-jarige kinderen de aanvullende informatie bij de aanmeldcriteria 

2. Niet geschikt voor 
nieuwkomersklas 

Stamschool • Stamschool vangt het kind op in een reguliere klas en zorgt zelf voor passend 
onderwijs 

3. Wel geschikt voor 
nieuwkomersklas 

Stamschool • Stamschool voert gegevens van het kind in op de website van het Centraal 
Meldpunt Nieuwkomers: https://aanmelden.nieuwkomersamsterdam.nl 

• Bij twijfel kan vooraf contact met de coördinator van het CMN worden opgenomen 
of en waar er beschikbare plek(ken) is/zijn 

• Bij het aanmelden wordt door de website gecontroleerd of op de voorkeurslocatie 
nog plek is 

4. Geen plek in 
nieuwkomersklas 
 
(zie bij aanvullende 
informatie onder 
wachtlijst) 

Stamschool 
 
 
 
CMN/ 
nieuwkomersklas 

• Stamschool vangt het kind op in een reguliere klas en zorgt zelf tijdelijk voor 
passend onderwijs 

• Stamschool geeft aan de coördinator van het CMN door wanneer het kind niet 
langer op stamschool verblijft en van de wachtlijst af moet 

• CMN en nieuwkomersklas overleggen wanneer weer plek beschikbaar is 

• CMN informeert stamschool 

• CMN checkt voor eventuele alternatief en overlegt met de stamschool 

5. Wel plek in 
nieuwkomersklas 

Stamschool • Stamschool doet aanmelding in het eigen schoolregistratiesysteem, maar schrijft 
het kind niet in 

• Stamschool geeft de ouders een bewijs van aanmelding op de stamschool mee 

• Stamschool geeft de informatie van de nieuwkomersklas (naam + contactgegevens) 
door aan de ouders, voor het maken van een afspraak voor inschrijving bij de 
nieuwkomersklas 

• Hierna kan een afspraak worden gemaakt met de nieuwkomersklas 

6. Intake met 
ouders/kind 

Nieuwkomersklas • Nieuwkomersklas heeft een intakegesprek met de ouders van het kind om 
afspraken te maken wanneer het kind kan starten bij de nieuwkomersklas 

• Nieuwkomersklas legt de ouders (nogmaals) uit dat het kind max. 1 jaar op deze 
locatie onderwijs krijgt en na dit jaar terug zal gaan naar de stamschool 

7. Niet in 
nieuwkomersklas of 
wachtlijst 
(zie bij aanvullende 
informatie onder 
kind niet naar  
nieuwkomersklas) 

Stamschool 
Nieuwkomersklas 
CMN 
 

• Wanneer het kind niet wordt opgenomen in de nieuwkomersklas komt het terug 
naar de stamschool 

• Nieuwkomersklas informeert de coördinator van het CMN waarom kind niet wordt 
opgenomen 

• Coördinator van het CMN verwijdert naam kind uit de website met vermelding 
waarom het kind op de stamschool blijft en niet naar de nieuwkomersklas gaat 

• De stamschool zorgt voor passend onderwijs 

8. Opgenomen in 
nieuwkomersklas 

Nieuwkomersklas 
 
 
 
 
 
 

• De nieuwkomersklas wijzigt de status op de website als ingeschreven en voert de 
verwachte uitstroomdatum in 

• Bij uitstroom naar de stamschool maakt de nieuwkomersklas afspraken hiervoor 
met de stamschool 

• Wanneer het kind definitief uitstroomt, voert de nieuwkomersklas dit in op de 
website, met vermelding van de reden van uitstroom (o.a. naar stamschool, 
verhuist, terug land van herkomst of andere reden) 
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Aanvullende informatie 
 
Contact met het Centraal Meldpunt Nieuwkomers 
Het Centraal Meldpunt Nieuwkomers (hierna CMN) heeft alleen direct contact met stamscholen en 
nieuwkomersklassen. 
Ouders (verzorgers/e.d.) hebben geen direct contact met het CMN en worden direct terugverwezen naar de 
stamscholen. 
Stamscholen geven informatie van de nieuwkomersklas (o.a. naam + contactgegevens nieuwkomersklas) door 
aan de ouders/verzorgers. 
Stamscholen sturen in geen geval ouders direct door naar de nieuwkomersklas, zonder dat duidelijk is dat zij 
daar terecht kunnen. 
Bij twijfel kan vooraf met de coördinator van het CMN contact worden opgenomen door de stamschool. 

 
Welke gegevens invoeren op de website (door de stamschool) 
De volgende gegevens van het kind worden ingevoerd op de website van het CMN 
https://aanmelden.nieuwkomersamsterdam.nl/: 
- Naam 
- Geboortedatum 
- Land van herkomst 
- Datum in Nederland 
- Telefoonnummer ouders 

 
Aanmeld criteria 
- Kind is tussen de 6 en 12 jaar, én 
- Spreekt geen Nederlands, én 
- Is korter dan 1 jaar in Nederland 
 
Voor 6-jarige kinderen geldt de volgende aanvullende informatie: 

• Een zesjarig kind wordt in principe geplaatst op referentieleeftijd. Is het kind voor 1 oktober 6 geworden, 
dan hoort het in de nieuwkomersgroep, is het kind na 1 oktober 6 geworden hoort het in een 
onderbouwgroep. 

• Bij een zesjarig kind altijd extra goed naar de ontwikkeling van het kind kijken. Het belang van het kind 
staat voorop. Als het kind voldoende rijp is voor de nieuwkomersgroep kan het hier starten.  

• Spreek bij twijfel een proefperiode af met de ouders en de stamschool: evalueer na vier weken hoe het 
gaat in de nieuwkomersgroep, er zijn verschillende opties: 

o Het kind kan goed meekomen en blijft in de nieuwkomersgroep 
o Het kind is echt nog niet schoolrijp genoeg en gaat terug naar de onderbouw 
o Het kind krijgt het voordeel van de twijfel en blijft in de nieuwkomersgroep, maar gaat een paar 

middagen in de week naar de kleuters. Het doet in ieder geval mee aan de cursussen van 
Mondeling Nederlands 

• Uiteraard is het afhankelijk van de (locatie van) de stamschool en de opvangschool hoe gemakkelijk dit 
praktisch uitvoerbaar is. 

• Als het kind nog niet rijp is voor de nieuwkomersgroep, gaat het naar de onderbouw. Afhankelijk van het 
moment van het jaar kan het kind op een later moment nog instromen in de nieuwkomersgroep (als het 
bijvoorbeeld een half jaar in Nederland is). Afhankelijk van de omvang van de passieve woordenschat op 
dat moment (eindniveau van een jaar eerste opvang is 4000 woorden passief) en binnen de financiële 
mogelijkheden van de opvang. 

• Het kan ook voorkomen dat een kind op basis van zijn referentieleeftijd in de onderbouw hoort, maar wel 
rijp genoeg is voor de nieuwkomersgroep. In dat geval wordt in overleg tussen de stamschool, de 
opvanggroep en de ouders bepaald wat het beste is voor het kind. 
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Voor 12-jarige geldt de volgende aanvullende informatie 
Kinderen vanaf 12 jaar* worden opgevangen op één van de onderstaande Internationale Schakelklassen (ISK): 
- ROC Praktijkonderwijs LUCA 

T 020 – 579 71 50 
Praktijkonderwijs 

- Mundus College 
T 020 – 585 48 54 
Praktijkonderwijs, lwoo, VMBO-b/k/g/t 

- Montessori College Oost 
T 020 – 597 98 99 
VMBO-b/k/g/t 

- De Nieuwe Internationale School Esprit 
T 020 – 480 2700 
VMBO-t, HAVO, VWO 

 
Het CMN heeft hier verder geen rol in. De ouders en/of contactpersoon kunnen zelf direct met een van de 
locaties contact opnemen. 

 
* Het betreft kinderen die vóór 1 oktober van het actuele schooljaar 12 jaar zijn geworden; 12-jarigen die ná 1 oktober 12 jaar zijn 
geworden, worden in de basisschool opgevangen.  

 

 
Welke nieuwkomersklassen in Amsterdam: 
Bij het aanmelden via de website is een informatiepagina met daarin de meest recente informatie m.b.t. de 
beschikbaarheid in de nieuwkomersklassen.  
 
Momenteel zijn in Amsterdam nieuwkomersklassen in de volgende stadsdelen*: 
 

Stadsdeel Naam school 

Nieuw West 

Globe, de  

Louis Bouwmeester  

Johannesschool 

Toekomst, de 

Burg. de Vlugtschool 

Noord 
Kinderboom, de 

Vogelnest, het 

Oost Batavia 

West 

Multatulischool 

Roos, de 

Springplank, de 

Wereldschool Amsterdam 

Zuid 

Elout, de  

Europaschool 

Kindercampus Zuidas 

Olympiaschool 

Rosj Pina 

Zuid Oost 

Bijlmerhorst 

Holendrecht school 

Knotwilg, de 

Samenspel 

Weesp Kors Breijer 

 
*Het CMN streeft ernaar aangemelde kinderen te verwijzen naar een nieuwkomersklas in het stadsdeel van de stamschool. Dat is niet altijd 
mogelijk in verband met beperkte plaatsen per nieuwkomersklas. Als er geen plaats is in de nieuwkomersklas in het eigen stadsdeel, zoekt 
het CMN een plek in één van de nieuwkomersklassen in de andere stadsdelen. 
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Wachtlijst 
Het komt voor dat de nieuwkomersklas(sen) geen plaats meer hebben. In dat geval wordt het aangemelde kind 
op een wachtlijst geplaatst en vangt de stamschool het kind tijdelijk op en zorgt voor passend onderwijs. 
 
Wanneer tijdelijke opvang niet geboden kan worden, geeft de stamschool dit door aan de coördinator van het 
CMN en vermeldt daarbij wat de onderwijssituatie van het kind is (bijv. ouders zijn doorgestuurd naar andere 
stamschool, kind is thuis, etc.). De coördinator van het CMN maakt hiervan een notitie op de website en geeft 
deze informatie door aan de nieuwkomersklas. 
In overleg kan een andere nieuwkomersklas worden voorgesteld waar wel plek is. 
 
 

Kind gaat niet naar nieuwkomersklas 
Het komt voor dat ondanks dat het kind in aanmerking komt voor nieuwkomersonderwijs er toch na 
aanmelding en gesprek wordt besloten dat het kind op de stamschool blijft. Hiervoor kunnen uiteenlopende 
redenen zijn die worden doorgegeven aan de coördinator van het CMN, zodat hiervan op de website een 
notitie gemaakt kan worden. 
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