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Onderwerp: Uitnodiging aan de Commissie Samenleving van de Gemeenteraad van Haarlem tot het 
bezoeken van de Internationale Taalklas Haarlem in de maand september. 

 
Haarlem, 21 augustus 2015  
 
Geachte heer Van Leeuwen, 
 
Uitnodiging/Verzoek 
De media berichten momenteel volop over de stromen asielzoekers en vluchtelingen in Europa. Ook 
in Haarlem zijn effecten van migratiestromen zichtbaar. Onder de migranten bevinden zich veel 
kinderen. Daarom zijn ook in het Haarlemse basisonderwijs de gevolgen van onrust elders merkbaar. 
In Haarlem is immers, zoals ook in andere gemeenten, een bijzondere onderwijsvoorziening actief: 
de Internationale Taalklas (voor meer informatie: zie hieronder). Over de ontwikkelingen binnen de 
ITK, met al zijn aspecten van personeel, huisvesting, regionale samenwerking en landelijke uitstraling, 
willen wij de raadsleden van de Commissie Samenleving graag informeren. Daarom wil ik de leden 
van de Commissie Samenleving uitnodigen voor een bezoek aan de ITK, liefst in de maand 
september. Dit in aansluiting op een recent bezoek van wethouder Snoek in juli jongstleden. 
 
Ons doel is, dat de raadsleden na een bezoek 

-          meer weten over het doel, de activiteiten en regionale positie van de ITK,  
-          een concreet en mogelijk ook completer beeld hebben van hoe de huidige globale politieke 

en economische omstandigheden ook op het terrein van het onderwijs doorwerken tot op 
lokaal en regionaal niveau en welke uitdagingen dit met zich meebrengt voor onze (lokale) 
samenleving. 

 
Ik zou het zeer op prijs stellen van u te mogen te horen  

-          of de Raadscommissie een uitnodiging op prijs zou stellen; 
-          welke route daarvoor de meest wenselijke is; 
-          welke momenten in de week en op de dag hiervoor naar uw ervaring het meest geschikt 

zouden zijn. 
 
Achtergrond 
De Internationale Taalklas zorgt ervoor dat kinderen van zogenoemde nieuwkomers het Nederlands 
binnen een aantal maanden tot ongeveer een jaar voldoende beheersen om aansluitend op een 
gewone basisschool met succes het onderwijs te kunnen volgen. De kinderen komen naar Nederland 
vanwege het werk van hun ouders, gezinshereniging of omdat ouders door politieke of economisch 
slechte omstandigheden gemotiveerd hun heil hier zoeken. Met name de groep 
vluchtelingen/asielzoekers is aanzienlijk toegenomen waardoor de ITK sterk is uitgebreid. Voor veel 
van déze categorie kinderen betekent de ITK een eerste veilig rustpunt na een traumatische periode. 
Directeur van de school is mevrouw Marieke Postma die ook landelijk coördinator van het 
nieuwkomersonderwijs is.  
 
De Haarlemse ITK, die onder het bestuur van Stichting Sint Bavo opereert, heeft een regionale 
functie. Ook kinderen van andere gemeenten hebben toegang tot de voorziening. Gemeenten met 
kinderen die van de voorziening gebruik maken, dragen bij aan de benodigde aanvullende 
bekostiging, naast de Rijksvergoeding. Beleidsmatige voorstellen worden getoetst in een stuurgroep 
die wordt voorgezeten door de bestuurder van stichting Salomo, de heer Ben Cüsters. Bavo en ITK 
leggen over het functioneren en de exploitatie verantwoording af aan deze stuurgroep en het 
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regionaal bestuurlijk overleg (RBO; waarin alle schoolbesturen en regionale gemeenten 
vertegenwoordigd zijn). 
 
De Haarlemse ITK staat landelijk zeer goed aangeschreven. De onderwijsinspectie was na zijn laatste 
bezoek zeer lovend over de wijze waarop het onderwijs wordt aangestuurd en verzorgd en over de 
resultaten die worden behaald. Die kwaliteit willen Bavo en ITK ook bij de huidige groei blijven 
behouden.  
 
In afwachting van uw bericht en met vriendelijke groet, 
 
dr. R.W.J. de Groot 
Bestuurder Sint Bavo 
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