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Veel ouders en/of kinderen keren ooit, gepland of ongepland, terug 
naar Nederland. In dat geval is het prettig als de kinderen moeiteloos 
kunnen instromen in het Nederlands onderwijssysteem. Uw keuze 
voor Nederlands onderwijs in het buitenland draagt hieraan 
uiteraard al in grote mate bij. Toch zijn er meer factoren die u 
kunnen helpen om de terugkeer op het gebied van onderwijs voor uw 
kinderen te vergemakkelijken.  
 
Cultuurschok 
Een goede voorbereiding op een 
mogelijke terugkeer naar Nederland 
begint uiteraard met het bijhouden van 
de Nederlandse taal en cultuur. Naast 
het volgen van Nederlands onderwijs is 
het ook belangrijk om thuis Nederlands 
te spreken en aandacht te besteden aan 
de Nederlandse cultuur. Met name de 
heersende jeugdcultuur die altijd aan 
snelle verandering onderhevig is, is 
voor terugkerende kinderen en 
jongeren erg belangrijk. Iets dat u zich 
wellicht minder realiseert wanneer u al 
langere tijd in het buitenland woont. 
Laat uw kinderen daarom bijvoorbeeld 
in voorbereiding op uw terugkeer wat 
vaker mailen of chatten met neefjes en 
nichtjes of kennissen in Nederland, 
gebruik uw vakantie om bij familie of 
vrienden in Nederland te logeren en 
het land te laten zien en stimuleer hen 
om bijvoorbeeld naar Nederlandse 
jeugdsoaps te kijken. Zo krijgen ze een 
zo goed mogelijk beeld van de 
Nederlandse jeugdcultuur waarin zij 
terechtkomen. 
 
Welke school past bij uw kind? 
Net als bij het kiezen van een school in 
het buitenland, is het ook bij terugkeer 
naar Nederland belangrijk om goed na 
te gaan welke school het beste bij uw 
kind past. Wellicht zijn er scholen in de 

buurt die ervaring hebben met de 
terugkeer van kinderen die langere tijd 
in het buitenland hebben gewoond. Elke 
school heeft een eigen website waar u 
alvast een indruk kunt krijgen en de 
schoolgids kunt downloaden. Bezoek 
indien mogelijk samen met uw kind de 
school van uw voorkeur. Proef de sfeer 
en bepaal of deze school past bij uw 
kind. Op de website van de 
onderwijsinspectie 
(www.onderwijsinspectie.nl) vindt u 
een scholenwijzer met 
inspectierapporten van de scholen. 
Hierdoor krijgt u een beeld van de 
kwaliteit van het onderwijs. 
 

 
 
Niveaubepaling 
Wanneer u een school heeft 
uitgekozen, is het handig om tijdig 
contact op te nemen en te vragen naar 
eventuele instroomeisen. Sommige 
scholen nemen genoegen met het 
onderwijskundig rapport dat opgesteld 

Een belangrijke voorwaarde voor het 
slagen van het Nederlands onderwijs

Ouders die langere tijd in het buitenland 
verblijven, lopen regelmatig tegen 

hetzelfde probleem aan. Hoewel hun kind 
Nederlands taalonderwijs volgt, laat de 
spreekvaardigheid in de praktijk nogal 
eens te wensen over. Het resultaat van het 
taalonderwijs is een optelsom van de 
investering van de school en van thuis. De 
school heeft uw hulp dan ook hard nodig. 
Kinderen kunnen hun moedertaal alleen 
goed blijven ontwikkelen als hun ouders 
naast de lessen op school, ook thuis 
consequent en bewust aandacht besteden 
aan de Nederlandse taal en cultuur. 

Er zijn veel manieren waarop de Nederlandse 
taal een rol kan blijven spelen in uw gezinsleven 
in het buitenland. Allereerst is het belangrijk 
om thuis zo veel, of in ieder geval zo structureel 
mogelijk, de Nederlandse taal te spreken. Hierbij 
kunt u kiezen uit twee scenario’s; of tenminste 
een van de ouders spreekt altijd Nederlands, 
of het Nederlands wordt steeds in dezelfde 
situatie gebruikt. Dit wordt persoonsspecifi ek en 
situatiespecifi ek taalgebruik genoemd. Zo zijn 
er bijvoorbeeld gezinnen waar de moeder altijd 
Neder lands met de kinderen spreekt. Maar er zijn 
ook voorbeelden van ouders die elke dag in de 
auto op weg naar school Nederlands spreken, 
waar iedere avond wordt voorgelezen uit een 
Nederlands boek, of waar tijdens het avondeten 
altijd in het Nederlands de dag wordt besproken.

Spelen met andere Nederlandstalige kinderen 
helpt ook goed bij het leren begrijpen en 
spreken van een taal. Dit kan bijvoorbeeld door 
kinderen speelafspraken te laten maken met 
Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes in de 
buurt, maar ook door op vakantie te gaan naar 

Nederland. Misschien niet zo spannend als 
een safari, maar wel heel goed voor de taal- 
en cultuurontwikkeling van uw kinderen. Vaak 
vallen de vakanties in het buitenland vroeger 
dan in Nederland, dus zijn de scholen in 
Nederland nog volop bezig als u aankomt. Laat 
kinderen dan eens een weekje met een neefje 
of nichtje meegaan naar school, of wellicht een 
bezoek brengen aan hun oude school. Stichting 
NOB organiseert ieder jaar een zomerkamp voor 
kinderen die in het buitenland Nederlands 
onderwijs volgen. Daarnaast kunt u uw kind ook 
laten deelnemen aan bijvoorbeeld voetbal- of 
paardrijdkampen in Nederland, afhankelijk van 
de interesses van uw kind. Tegenwoordig onder-
houden kinderen veel contacten via het internet. 
Laat uw zoon of dochter ook eens via e-mail of 
MSN contact houden met familie, vriendjes of 
ex-klasgenootjes uit Nederland. 

Geef het goede voorbeeld en stimuleer
Lezen is essentieel voor de ontwikkeling van 
het kind. Voor Nederlandse kinderen in het 
buitenland geldt dat – doordat zij een dagschool 

Thuis Nederlands spreken
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wordt als de leerling de school verlaat. 
Ook de gegevens uit het 
leerlingvolgsysteem, zoals 
toetsrapporten van de Nederlandse 
dagschool of de (inter)nationale en de 
NTC-school, zijn vaak van belang. Soms 
eisen scholen een andere vorm van 
niveaubepaling, bijvoorbeeld de 
Nederlandse Intelligentietest voor 
Onderwijsniveau (NIO), bij instroom in 
het voortgezet onderwijs.  
 

 
 
Beste instroommoment 
Kunt u het moment van terugkeer 
plannen, dan is het slim om rekening te 
houden met het beste instroom-
moment in het Nederlands onderwijs. 
In Nederland oriënteren ouders en 
kinderen zich al vanaf het eind van 
groep 7 op scholen in het voortgezet 
onderwijs. De kinderen maken de 
entreetoets en bezoeken open dagen. 
Vervolgens maken de meeste scholen in 
groep 8 de Cito-toets, waarmee het 
niveau van de leerlingen wordt bepaald. 
Op veel middelbare scholen worden 
kinderen pas toegelaten nadat zij een 
dergelijke toets hebben afgelegd. Let 
op: sommige scholen voor voortgezet 
onderwijs laten maar een beperkt 
aantal leerlingen toe, dus schrijf uw kind 
op tijd in. 
 

Instromen in het voortgezet 
onderwijs 
De instroom in het voortgezet 
onderwijs verloopt het gemakkelijkst 
tot en met de derde klas. Vanaf de 
vierde klas (tweede fase) krijgen 
leerlingen te maken met de 
profielkeuze en wordt er al getoetst 
voor het eindexamen. Een overstap in 
deze periode kan hierdoor moeizamer 
verlopen.  
 
Studeren in Nederland 
Wanneer uw kind voor korte of 
langere tijd in Nederland wil gaan 
studeren, is het belangrijk dat u weet 
welke diploma’s toegang geven tot het 
hoger onderwijs. Het hoger onderwijs 
in Nederland en Vlaanderen is in 
principe toegankelijk voor: 
• studenten met het Nederlandse 
diploma (Staatsexamen); 
• studenten met een relevant Europees 
diploma; 
• studenten met een Internationaal 
Baccalaureaat-diploma die zijn geslaagd 
voor het vak Nederlands A1 higher, A1 
standard of A2 higher; 
• studenten met een Europees 
Baccalaureaat-diploma. 
 
Bij de aanmelding voor een hbo-school 
of universiteit in Nederland laten deze 
onderwijsinstellingen de waarde van het 
in het buitenland behaalde diploma 
vaststellen. Vaak vragen universiteiten 
de student ook om een taaltest af te 
leggen. Meer informatie over de 
diploma’s waarmee het hoger 
onderwijs in Nederland en Vlaanderen 
toegankelijk is, vindt u op 
www.stichtingnob.nl. 
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Wie langere tijd in het buitenland woont, staat 
er niet altijd bij stil dat Nederland in de tussen-
tijd veranderd is. Terwijl uw kinderen naar  
een internationale of lokale school gingen en 
wellicht wekelijks Nederlandse taal- en cultuur-
lessen volgden, veranderde de Nederlandse 
jeugdcultuur. Uit een onderzoek dat Stichting 
NOB uitvoerde onder jongeren die recent terug-
keerden, blijkt dat kinderen meer hadden willen  
weten over bijvoorbeeld taalgebruik, muziek- en 
kledingkeuze. Dat is iets om rekening mee te 
houden. Ook is het goed om uit te zoeken wat 
het niveau van uw kinderen is en hoe ze kunnen 
instromen in het Nederlandse onderwijs. 

Goede voorbereiding
Goede voorbereiding op een mogelijke terug-
keer naar Nederland begint met het bijhouden 
van de Nederlandse taal en cultuur. Naast het 
volgen van Nederlands onderwijs is het belang-
rijk om thuis Nederlands te spreken en aandacht 
te besteden aan de Nederlandse cultuur. Laat 
uw kinderen bijvoorbeeld mailen met neefjes en 
nichtjes in Nederland, gebruik uw vakantie om 
bij familie te logeren en het land te laten zien, 
vertel uw kinderen verhalen over het land en  

stimuleer ze om bijvoorbeeld naar Nederlandse 
soaps te kijken. Zo krijgen ze een beeld van de 
Nederlandse jeugdcultuur. Het is goed als uw 
kinderen al vooraf beseffen dat ze in een heel 
andere sociale omgeving terechtkomen waar 
misschien weinig ruimte is voor hun verhalen 
uit het buitenland.    

Vooraf informeren
Als uw kinderen naar het voortgezet onderwijs 
gaan, kunt u het beste vooraf informeren welke 
scholen er zijn, wat de mogelijkheden zijn –  
bijvoorbeeld internationaal of tweetalig onder-
wijs – en welke eisen ze stellen om te kunnen  
instromen. Op de website van de onderwijs-
inspectie www.onderwijsinspectie.nl of  
www.kwaliteitskaart.nl staat een scholenwijzer 
met inspectierapporten van de verschillende 
scholen. Door hier te kijken, kunt u alvast een 
beeld krijgen van de kwaliteit van het onderwijs. 
Daarnaast speelt ook de sfeer een rol bij uw  
keuze. Breng tijdens uw vakantie in Nederland 
eens een bezoek aan verschillende scholen, loop 
er samen met uw kinderen rond en proef de 
sfeer. Ook kan het helpen om ouders te bevragen 
over hun ervaringen met de school. Als u niet 

U bent misschien van plan om voor 
altijd in het buitenland te blijven.  

Toch keren veel ouders en/of kinderen  
ooit terug naar Nederland. In dat geval is 
het prettig als uw kinderen moeiteloos 
kunnen instromen in het Nederlandse 
schoolsysteem.

Terugkeer naar Nederland
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Emotionele aspecten 
Tot op zekere hoogte zijn de 
emotionele aspecten bij terugkeer 
vergelijkbaar met die rond het vertrek 
uit Nederland. Als u uw kinderen goed 
voorbereidt op de overgang naar de 
Nederlandse cultuur en als u een 
geschikte school heeft gevonden, dan 
rest nog het afscheid nemen van 
klasgenootjes, vriendjes, het huis, de 
school en het land. Onderschat dit ook 
zeker niet. Het is van belang om uw 
kinderen ook goed voor te bereiden op 
het afscheid voorafgaand aan de 
terugkeer naar Nederland.

 
 
Dit artikel wordt door Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland via het besloten internetportal Mijn School 
beschikbaar gesteld aan alle bij haar aangesloten scholen. Scholen kunnen het gebruiken ter ondersteuning van hun 
communicatie naar ouders. Kijk voor meer informatie over NOB op www.stichtingnob.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon  Dit is een uitgave van Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland,  
info@stichtingnob.nl, www.stichtingnob.nl Fotografie: Medewerkers Stichting NOB, scholen en 
Hans Oostrum fotografie. Vormgeving: KEPCOM Creatieve Communicatie, Delft. April 2009.
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meer in de gelegenheid bent om zelf voortijdig 
naar Nederland te gaan, kunt u de school vragen 
om contactgegevens van een van de ouders.

Niveaubepaling
Wanneer u een school heeft uitgekozen, is het 
handig om tijdig contact op te nemen en te  
vragen naar eventuele instroomeisen. Sommige 
scholen nemen genoegen met het onderwijs-
kundig rapport dat opgesteld wordt als de leer-
ling de school verlaat, en de gegevens uit het 
leerlingvolgsysteem zoals toetsrapporten van de 
Nederlandse dagschool of de (inter)nationale en 
de NTC-school. Soms eisen scholen een andere 
vorm van niveaubepaling. Bijvoorbeeld de  
Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijs-
niveau (NIO) of een andere intelligentietest bij  
instroom in het voortgezet onderwijs. Als uw  
eigen school deze toetsen niet afneemt, kunt u 
hiervoor contact met Stichting NOB opnemen. 
 
Ook komt het voor dat er wachtlijsten zijn voor 
een school. Het tweetalig onderwijs is bijvoor-
beeld populair, ook bij leerlingen in Nederland.  
In Nederland oriënteren ouders en kinderen zich 
al vanaf eind groep zeven op scholen in het 
voortgezet onderwijs. De leerlingen maken rond 
die tijd een entreetoets die een indicatie geeft van 
hun niveau. De leerlingen van groep acht bezoe-
ken al in januari de open dagen van de scholen. 
Vervolgens maken ze in februari de Cito-toets 
waarna veel ouders hen meteen inschrijven op 
de school van hun keuze. Het is dus zaak om er 
op tijd bij te zijn. Komt uw kind bij terugkeer in 
groep 7 of 8, dan is het goed om hier rekening 
mee te houden.

Timing
Stichting NOB adviseert om er bij terugkeer  
naar Nederland rekening mee te houden dat de 
instroom in het voortgezet onderwijs het makke-
lijkste verloopt tot en met de derde klas. Vanaf 
de vierde klas (tweede fase) krijgen leerlingen te 
maken met profielkeuze en wordt er al getoetst 
voor het eindexamen. Een overstap in deze  
periode kan daardoor moeizamer verlopen.

Emotionele aspecten
Als u uw kinderen goed voorbereidt op de over-
gang naar de Nederlandse cultuur en als u een 
geschikte school heeft gevonden, dan rest nog het 
afscheid nemen van klasgenootjes, vriendjes, de 
school en het land. Tot op zekere hoogte zijn de 
emotionele aspecten bij terugkeer vergelijkbaar 
met die rond het vertrek uit Nederland. Het is be-
langrijk om uzelf en uw kinderen ook hierop voor 
te bereiden.

Meer informatie
•  De Stichting Vliegende Hollanders is speciaal opgericht voor terug-

kerende kinderen en jongeren. Kijk op: www.vliegendehollanders.nl.
•  De boekjes ‘WereldKIDS. Voor en door Nederlandse kinderen wereld-

wijd’ en ‘Terugkeer naar Nederland’ (allebei te verkrijgen via KIT  
Publishers in Amsterdam) behandelen op een heldere wijze de aspec-
ten van het terugkeren en geven tips en mogelijkheden voor onder-
steuning. 

•  Ook op de site van de Wereldomroep, www.wereldexpat.nl vindt u  
informatie.

•  Kijk op www.onderwijsinspectie.nl voor de inspectierapporten van de 
school van uw keuze.

•  Ook als uw kinderen in het Nederlandse primaire onderwijs instromen 
is het belangrijk om u goed te oriënteren. Op www.scholenlijst.nl vindt 
u websites van Nederlandse scholen. Het is zinvol om inspectierappor-
ten en schoolplannen te bestuderen. 

•  Neem bij vragen over het afnemen van de toetsen voor niveau-
bepaling (bijvoorbeeld de NIO-toets) contact op met Stichting NOB:  
info@stichtingnob.nl.


