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INTRODUCTION
This Informational Brochure will give you an idea 
about the cultural background of The Netherlands, 
some local traditions and customs, important holidays, 
behavioral specifics of the local people, basic infor-
mation on the local language, etc. The Brochure also 
reveals the benefits and opportunities of education 
and language learning for integration into society, the 
structure of the educational system in The Nether-
lands as well as opportunities offered by pre-primary 
and primary education for successful start in life for 
young children.

The first part of the Brochure will help you understand 
better the view of life of the Dutch society, where 
specific traditions come from and how Dutch people 
celebrate them, what is accepted and what not while 
communicating with Dutch people, what you should 
expect when starting to learn the Dutch language, etc.

The second part of the Brochure gives information on 
why is early education important for your child, espe-
cially if put in the context of social inclusion, what are 
the benefits of early education for your child’s future, 
what does the Dutch educational system offer for 
young children, from what age and under what condi-
tions, where and how you can enroll your child, etc. 

This Informational Brochure has been developed un-
der the project “WelComm: Communication Skills 
for Migrants” which has the goal to create innovative 
language learning methods and products for young 
children with migrant background and thus support 
their transition and future inclusion into the host coun-
try society. 



TALK TO ME…
• The official language in The Netherlands is Dutch.
• Dutch is a West Germanic language and it is the mother 

tongue of the most residents of The Netherlands, Belgium 
and Suriname.

• In the European Union about 23 million people speak Dutch 
as their first language, and another five million speak Dutch 
as a second language.

• The official Dutch alphabet is derived from the Latin alphabet.
• Officially, the alphabet has 26 letters.



HOME SWEET HOME…
• The Netherlands and Holland in fact one and the same country is?
• The windmills in the Netherlands are a symbol of the centuries-long struggle against 
 the water?
• Most Dutch also speak another language besides Dutch?
• The port of Rotterdam is one of the largest in the world?
• The highest point of the Netherlands is Vaalserberg, with a top that rises 323 meters 

above sea level.
• Dutch people eat raw herring with onions with their hands?
• 26% of The Netherlands lies below sea level?
• Dutch are the tallest people in the world?
• There are 29,000 km of cycle paths in the Netherlands?



OLD HABITS DIE HARD…
SINTERKLAAS
If there is something really Dutch then it is Sinterklaas. The feast is celebrated annually on 5th 
of December and is associated with many traditions. So the party starts actually two to three 
weeks in advance when Sinterklaas arrives by boat in the Netherlands. Sinterklaas rides on his 
white horse through the Dutch streets and is accompanied by Black Peter handing out goodies 
to the children. On or about ‘pakjesavond’ (the evening of 5th December) many children get gifts. 
Sinterklaas feast is celebrated with sweet treats such as gingerbread cookies, marzipan, ginger 
nuts, candies, fudge and chocolate letters.

ORANgE
The color orange is a symbol of the Netherlands, the Dutch royal family and Dutch sports teams, 
such as the Dutch national football team. When the Dutch football team or other Dutch athletes 
achieve success than they become ‘our boys and girls’. During major sport events such as the 
European Championship and the World Cup, the Olympic games and some major skating com-
petitions Dutch supporters often are dressed in orange. Dutch people watch major football tour-
naments dressed in orange and buy lots of orange attributes. Even living rooms and complete 
houses and streets are decorated in orange. During King’s Day on 27th April (previously Queen’s 
Day) the color orange is also fully visible in the streets.

MILLS
Mills and especially windmills can be found in many places in the world. The wind is indeed an 
excellent and free source of energy. There are countries where more windmills occur than in the 
Netherlands. Nevertheless, the Netherlands is seen as a real ‘Mill country’. This is mainly due 
to the presence of the polder mills. These mills are used to bring water from a lower to a higher 
level with the help of wind force. Although the function of polder mills is now mostly replaced by 
pumping stations, you can still see quite a lot of windmills in the Dutch countryside. This is mainly 
because they have a historic meaning. Mills are a major tourist attraction for foreign tourists.



HAPPY HOLIDAY!
January 1 -> New Year’s Day
On January 1, the new year starts with a dip in icy water, for example, with the traditional “New Year’s Dive” 
on the beach of Scheveningen.

February -> Carnival
In February the carnival is celebrated in many southern provinces. Carnival is originally a Catholic feast, 
which possibly has pagan roots and is celebrated in the three days preceding Ash Wednesday. The tradi-
tionally dressed parties and parades provide lots of fun.

April -> Easter
Search for Easter eggs at Easter is a very popular tradition in the Netherlands. The traditional Easter break-
fast includes matzoth with butter and sugar.

April 27 -> King’s Day
In 2013, Willem-Alexander succceeded his mother Queen Beatrix and since then the Netherlands has a 
king. King’s Day is now celebrated on April 27, the birthday of King Willem-Alexander. The feast is celebrat-
ed throughout the country and everything and everyone is decorated in orange, the color of the Dutch royal 
family, the “House of Orange”.

4 and 5 May -> Remembrance Day and Liberation Day
The Remembrance Day is on May 4th. All over the country special ceremonies are held to remember the 
civilians and military personnel who had become victims of wars and commemorate military peacekeeping 
missions. On May 5 the Liberation Day is celebrated with concerts and festivals, such as Bevrijdingspop in 
Haarlem.

December 5 -> Sinterklaas
The feast of Saint Nicholas ie Sinterklaas is celebrated on December 5th. In the Netherlands, Saint Nicholas 
is much more important than Christmas (especially for children). This is mainly because the “holy night” or 
Christmas Eve is not celebrated so widely in the Netherlands. In the Netherlands the year ends with New 
Year’s Eve. The donuts (‘oliebollen’) are on the table and at twelve o’clock there are lots of fireworks.



WE DO IT LIKE THIS…
greetings: When meeting family and friends, it is a custom to give each other three kisses on the cheeks. Men generally just shake 
hands.

Conversations: Dutch are straightforward, which is sometimes confused with rude. In an informal situation there is no subject that 
can not be discussed. The only thing that does not happen is to ask someone what he or she earns.

Business: Dutch business people do not like small talk. You shake hands, introduce yourselves and get to the point. Often you will be 
immediately called by your first name, even if you are the director of the company.

gifts: In the Netherlands it is normal to bring a gift for someone. This applies not only for an anniversary, but also when you are invit-
ed to a dinner at someone’s home. This can be for example, a book, flowers, chocolates or a bottle of wine. If you receive a gift, it is 
expected that you unpack it immediately.

Food: Dutch generally give little value to food. Breakfast is beaten about by many people, lunch is a simple sandwich lunch and 
dinner usually consists of potatoes, vegetables and meat. During the day you drink coffee or tea. Read more about the Dutch kitchen 
and other facts (including recipes!) in chapter Food & Drinks in the Netherlands. Dinner is usually served between 18:00 and 19:00. In 
restaurants, the kitchen is usually close around 21:00.

Birthday: Most people celebrate their birthday with family and friends. The person who is having birthday gets gifts, and guests enjoy 
cake and drinks. A fiftieth birthday is always celebrated. When a man turns fifty, he sees Abraham, a woman sees Sarah, named after 
the Bible figures.

Birth of a child: When a baby is born, it is traditional to eat biscuits with ‘mice’ (which means sugar sprinkles). Dutch often place a 
wooden or inflatable stork in the garden to let everyone know that a baby is born.



BON APPÉTIT!
STAMPPOT
Stampot is a Dutch stew, a traditional winter dish with potatoes, 
vegetables and meat. The various ingredients may or may 
not be prepared in one pot and then with a so-called stamper 
stamped to get mixed. Famous Dutch stew are: kale stew or 
sauerkraut with smoked sausage and bacon, stew with pota-
toes, onions, carrots and beef, and ‘Hot Lightning’ with pota-
toes, apples and bacon or black pudding. Some Dutch like to 
make a dimple in their stew with gravy.
  
CHEESE
The Netherlands is a real cheese country. There are more than 
674,000 tons of kilos of cheese produced per year. Exports of 
Dutch cheese takes place in 130 countries. The names Gou-
da, Edam and Alkmaar (where also the famous cheese market 
are) are known far beyond the Dutch borders. Dutch often put 
cheese in their sandwich, something that most foreigners nor-
mally do not do.

POFFERTjES
Poffertjes are an old Dutch delicacy, a kind of small pancakes, 
but thicker and sweeter. Poffertjes are usually served with sugar 
and butter. Especially children love it. In the Netherlands you 
often see stalls where poffertjes are sold at markets and fairs.



HELP YOURSELF!
Early childhood education and care (ECEC) is impor-
tant in addressing issues of social inclusion and inclu-
sive citizenry, especially the poverty and marginaliza-
tion of migrant communities.

Some of the benefits from ECEC include:
• Early childhood is the stage at which education can 

most effectively influence children’s development
• Contributes to better child well-being and learning 

outcomes
• Addresses school readiness and language acquisition
• Helps children overcome educational disadvantage
• Enables children to enter kindergarten and primary 

school with more advanced skills
• Facilitates the integration of immigrant families into 

the host society
• Supports parents and boost female employment
• Contributes to better social and economic develop-

ment of the society



HELP YOUR CHILD!
The education system in the Netherlands is divided over schools for different 
age groups (primary and secondary) and according to different levels of ed-
ucation (general education, vocational and university education). Secondary 
education and vocational training is arranged in a way that students can rela-
tively easily flow through. Schools in the Netherlands are also either public or 
particular based on ideological, religious or educational background. There 
is special education, which offers specialized and / or intensive counseling 
to students, for example because they have a disability, chronic illness or 
disorder.

• Elementary education
• Secondary education

 Pre-vocational secondary education (VMBO)
 Senior general secondary education (HAVO)
 Pre-university education (VWO)

• Secondary vocational education (MBO)
• Higher education

 Higher education (HBO)
 Higher education (University)

In the Netherlands, pupils and their parents canchoose a school that suits 
their views on education and / or belief. There are special schools, public 
schools and private schools. The first two are financed by the government, 
but also may still ask for a parental contribution. Private schools are funded 
entirely by the parents of the students.

Child care
• Nursery; a nursery provides day care for children aged 0 to 4 years. The 

children are divided into groups of up to 16 children, depending on the age.
• Playgroup; a playgroup is a much looser form of child care. The playgroup 

is for 1 to 4 sessions per week and has less purpose to educate the chil-
dren in a group. It is a place where children can play together. There will be 
children between 2 and 4 years. Then they go to primary school.

• Childcarer; a childcarer is a parent that takes care of children of other par-
ents and receives a fee for carrying the responsibility for the children (it is 
not a salary).

• After-school care; after-school care is taking care of children after school. 
The children are picked up at the school and then are offered a program of 
activities, usually till about 6 hours, when parents come and pick up their 
children.

• School care is a collective name for all professional childcare arranged for 
school children outside school hours.

• Pre-school care; pre-school care is the care of children before school 
starts. Especially parents who go to work early in the day use this type of 
care.

• School care between the afternoon; school care is the care of children 
between the afternoon.

Primary school
From their 4th year until about the age of 12 children go to primary school. 
The school has 8 groups. Groups 1 and 2 are also referred to the kinder-
garten classrooms. From group 3 children learn to read and write and have 
arithmetic classes. Since April of school year 2014-2015 all pupils of group 8 
in the regular primary school are obligated to make the Cito test. The school, 
however, provides before March 1st  a school advice; herein the recommen-
dation for further education is given. After primary school, pupils can choose 
between four types of schools:
• practical training;
• VMBO (pre-vocational);
• HAVO (senior general secondary education);
• VWO (pre-university education).

Compulsory education
Children from 5 to 16 years are obliged to attend school so they can prepare 
well for participation in  society and the labor market. Youths who have 
no basic qualification after their 16th should attend school until their 18th. 
A basic qualification is a HAVO, VWO or MBO (level 2 or higher).



“The European Commission support for the production 
of this publication does not constitute an endorsement 
of the contents which reflects the views only of the 
authors, and the Commission cannot be held responsi-
ble for any use which may be made of the information 
contained therein.”

(OUR) HELP IS ON THE WAY!
The project “WelComm: Communication Skills for Integration of Migrants” aims 
to increase motivation for language learning and promote opportunities for equal 
start in education of migrant children in pre-primary and primary school age through 
creating innovative learning methods and products. The project will develop a Mul-
timedia Learning Kit for Migrant Children creating basic communication skills in 
Dutch and helping migrant children understand better the content of lessons taught, 
increase their interest in the benefits of learning and raise motivation. 

The Kit will include:
• Animated films (mini-series) divided within themes and produced as time lapse 

animation;
• Language games and visual learning materials as follow-up of each mini-series 

providing practical activities for mastering perceived content;
• Comic books based on adapted fairy tales revealing the cultural background and 

behaviour patterns in The Netherlands.

For more information about the project, please visit www.welcomm-project.com 
or contact:
 

 

Pressure Line
Provenierssingel 71b
3033 EH Rotterdam
tel. +31 10 243 93 65
mobiel +31 651 28 38 21
www.pressureline.nl

http://www.welcomm-project.com
http://www.pressureline.nl


INLEIDINg
Deze informatiebrochure geeft u een idee van de 
Nederlandse cultuur; informatie over een aantal Ne-
derlandse tradities en gewoonten, belangrijke feestda-
gen, specifieke kenmerken van de bevolking, basisin-
formatie over de Nederlandse taal, enz. De brochure 
geeft ook inzicht in mogelijkheden en voordelen van 
onderwijs en taallessen voor een betere integratie, de 
structuur van het onderwijssysteem in Nederland en 
de mogelijkheden binnen het kleuter- en lager onder-
wijs voor een goede start in het leven op jonge leeftijd.

Het eerste deel van de brochure geeft u handvatten 
bij het beter begrijpen van de Nederlandse samenle-
ving. U leert waar specifieke tradities vandaan komen 
en hoe de Nederlanders deze vieren, wat acceptabel 
is in gesprek met Nederlanders en wat niet en wat je 
kunt verwachten als je Nederlands begint te leren.

Het tweede deel van de brochure bevat informatie 
over het belang van vroegtijdige educatie, vooral in 
het kader van de sociale ontwikkeling en de voordelen 
daarvan voor de toekomst van uw kind. Daarnaast 
vindt u hier informatie over het Nederlandse onder-
wijssysteem voor jonge kinderen, voor welke leeftijden 
en onder welke voorwaarden en hoe en waar u uw 
kind kunt inschrijven bij een school.

Deze informatiebrochure is ontwikkeld in het kader 
van het project „WelComm: Communicatieve vaar-
digheden voor migranten“. Dit project heeft als doel 
om innovatieve taalmethoden en producten voor jon-
ge kinderen met een migrantenachtergrond te creëren 
en daarmee hun overgang naar een nieuwe situatie 
en later hun participatie in de Nederlandse samenle-
ving te bevorderen.



PRAAT MET ME…
• De officiële taal in Nederland is het Nederlands.
• Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal 
 van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname.
• In de Europese Unie spreken ongeveer 23 miljoen mensen Nederlands 
 als eerste taal, en een bijkomende vijf miljoen als tweede taal.
• Het officiële Nederlandse is afgeleid van het Latijnse alfabet. 
• Officieel heeft het alfabet 26 letters.



WIST U DAT…?
• Nederland en Holland in feite één en hetzelfde land zijn? 
• De molens in Nederland symbool staan voor de eeuwenlange strijd tegen het water?
• De meeste Nederlanders naast Nederlands ook een andere taal spreken? 
• De Rotterdamse haven een van de grootste ter wereld is?
• Het hoogste punt van Nederland de Vaalserberg is, met de top dat 323 meter boven 

de zeespiegel ligt. 
• Nederlanders rauwe haring met uitjes eten met hun handen?
• 26% van Nederland lager dan de zeespiegel ligt?
• Nederlanders de langste mensen ter wereld zijn? 
• Nederland maar liefst 29.000 km aan fietspaden heeft?



HOLLANDSE gEWOONTES
SINTERKLAAS
Als er iets echt Nederlands is dan is het wel het Sinterklaasfeest. Het feest wordt jaarlijks op 5 en 
6 december gevierd en gaat gepaard met veel tradities. Zo gaat het feest eigenlijk al twee tot drie 
weken vooraf van start als Sinterklaas per boot aankomt in Nederland. Sinterklaas rijdt op zijn 
schimmel door de Nederlandse straten en wordt daarbij begeleid door Zwarte Pieten die lek-
kernijen uitdelen aan de kinderen. Op of rond pakjesavond krijgen veel kinderen cadeaus. Bij het 
Sinterklaasfeest horen zoete lekkernijen zoals pepernoten, marsepein, kruidnoten, suikergoed, 
borstplaat, speculaaspoppen en banketletters.

ORANjE
De kleur oranje staat symbool voor Nederland, het Nederlandse koningshuis en Nederlandse 
sportteams zoals het Nederlands voetbalelftal. Op het moment dat het Nederlands elftal of an-
dere Nederlandse topsporters successen behalen dan zijn het ‘onze jongens en meiden’. Tijdens 
belangrijke sportevenementen zoals EK en WK Voetbal, de Olympische Spelen en belangrijke 
schaatswedstrijden gaan Nederlandse supporters veelal in oranje kleuren uitgedost naar de 
wedstrijden. Tijdens de grote voetbaltoernooien kijkt men thuis vaak ook in oranje kleren en met 
oranje attributen. Zelfs woonkamers en complete huizen en straten worden in het oranje versi-
erd. Tijdens Koningsdag (en voorheen op Koninginnedag) is de kleur oranje ook volop zichtbaar 
op straat. 

MOLENS
Molens en dan met name windmolens komen op veel plekken ter wereld voor. De wind is im-
mers een prima en gratis bron van energie. Er zijn landen waar meer molens voorkomen dan in 
Nederland. Toch wordt Nederland als een echt molenland gezien. Dat komt vooral door de aan-
wezigheid van de poldermolens. Deze molens worden gebruikt om met behulp van windkracht 
water van een lager naar een hoger niveau te brengen. Hoewel de functie van poldermolens 
tegenwoordig veelal vervangen is door gemalen, zie je nog wel vrij veel molens in de Nederland-
se landschappen. Dit is vooral omdat men beseft dat de bouwwerken een cultuurhistorische rol 
vertegenwoordigen. Molens vormen een belangrijke toeristische attractie onder buitenlandse 
toeristen.



FIjNE FEESTDAgEN!
1 januari –> Nieuwjaarsdag 
Op 1 januari wordt het nieuwe jaar ingeluid met een frisse duik in ijskoud water, bijvoorbeeld de traditionele 
„Nieuwjaarsduik“ op het strand van Scheveningen.

Februari –> Carnaval 
In februari wordt in veel zuidelijke provincies Carnaval gevierd. Carnaval is een van oorsprong katholiek feest, 
dat mogelijk ook heidense wortels heeft en gevierd wordt in de drie dagen voorafgaand aan Aswoensdag. 
De traditionele verkleedpartijen en parades zorgen voor veel feestpret.

April –> Pasen
Zoeken naar paaseieren met Pasen is in Nederland een zeer geliefde traditie. Met het paasontbijt worden er vaak 
traditionele matses met boter en suiker gegeten.

27 april –> Koningsdag 
In 2013 heeft Willem-Alexander zijn moeder koningin Beatrix opgevolgd en heeft Nederland een koning. Koningsdag 
wordt voortaan op 27 april gevierd, de verjaardag van koning Willem-Alexander. Het feest wordt door het hele land 
gevierd en alles en iedereen gaat gehuld in het oranje, de kleur van de Nederlandse Koninklijke familie, het “Huis 
van Oranje”. 

4 en 5 mei –> Dodenherdenking en Bevrijdingsdag
Op 4 mei is de Dodenherdenking. Daarbij worden door het hele land speciale ceremonies gehouden om de burgers 
en het militaire personeel dat slachtoffer is geworden van oorlogen en militaire vredesmissies te herdenken. Op 5 
mei wordt Bevrijdingsdag gevierd met concerten en festivals, zoals Bevrijdingspop in Haarlem.

5 december –> Sinterklaas
Het feest van Sint Nicolaas oftewel Sinterklaas wordt op 5 december gevierd. In Nederland is Sinterklaas veel be-
langrijker dan Kerstmis (vooral voor kinderen), dit komt met name omdat de “heilige nacht” of Kerstavond in Neder-
land niet uitgebreid wordt gevierd. In Nederland wordt het jaar afgesloten met Oudejaarsavond. De oliebollen komen 
op tafel en om twaalf uur ‘s nachts wordt er hele hoop knal- en siervuurwerk afgestoken.



WIj DOEN HET ZO…
Ontmoetingen: Bij het ontmoeten van familie, vrienden en kennissen is het een gewoonte om elkaar drie zoenen op de wangen te 
geven. Mannen schudden elkaar over het algemeen de hand. 

gesprekken: Nederlanders zijn rechtdoorzee, wat soms wordt verward met onbeleefd. In een informele situatie is er geen onderwerp 
dat niet besproken kan worden. Het enige wat niet gebeurt is iemand vragen wat hij of zij verdient.  

Zaken doen: In de Nederlandse zakencultuur wordt niet graag over koetjes en kalfjes gepraat. U schudt de ander de hand, stelt zich-
zelf voor en komt ter zake. Vaak wordt u meteen bij uw voornaam genoemd, zelfs als u de directeur bent.  

Cadeaus: Het is in Nederland normaal om een cadeau voor iemand mee te nemen. Dat geldt niet alleen voor een verjaardag, maar 
ook als u wordt uitgenodigd voor een diner bij iemand thuis. Dit cadeau kan bijvoorbeeld een boek, bloemen, chocolade of een fles 
wijn zijn. Als u een cadeau ontvangt, wordt verwacht dat u het meteen uitpakt.  

Eten: Nederlanders hechten over het algemeen weinig waarde aan eten. Het ontbijt wordt door veel mensen overgeslagen, de lunch 
is een eenvoudige broodmaaltijd en het avondeten bestaat veelal uit aardappelen, groente en een stukje vlees. Gedurende de dag 
drinkt men koffie of thee. Lees meer over de Nederlandse keuken en andere feitjes (inclusief recepten!) over Eten & Drinken in Ne-
derland. Het avondeten wordt meestal tussen 18.00 uur en 19.00 uur opgediend. In restaurants gaat de keuken meestal rond 21.00 
uur dicht.

Verjaardag: De meeste mensen vieren hun verjaardag met familie en vrienden. De jarige krijgt cadeaus en de gasten genieten van 
taart en drank. Een vijftigste verjaardag wordt altijd groots gevierd. Als een man vijftig wordt ziet hij Abraham, een vrouw ziet Sarah, 
naar de gelijknamige Bijbelfiguren.

geboorte van een kind: Als er een baby wordt geboren, wordt er traditioneel beschuit met muisjes gegeten. Nederlanders plaatsen 
vaak een houten of opblaasbare ooievaar in de tuin om aan iedereen te laten weten dat er een baby is geboren.



EET SMAKELIjK!
STAMPPOT
Een stamppot is in Nederland een traditioneel winters gerecht 
met aardappelen, groente en vlees. De verschillende ingredi-
enten worden al dan niet in één pan bereid en daarna met een 
zogenaamde stamper door elkaar gestampt. Bekende Hol-
landse stamppotten zijn: stamppot boerenkool of zuurkool met 
gerookte worst en uitgebakken spek, hutspot met aardappels, 
uien, wortels en ribvlees of klapstuk, en Hete Bliksem met aard-
appels, appels en spek of bloedworst. Sommige Nederlanders 
maken graag een kuiltje met jus in hun stamppot.
  
KAAS
Nederland is een echt kaasland. Er wordt ruim 674.000 ton kilo 
kaas per jaar geproduceerd. Export van Nederlandse kaas vindt 
plaats naar 130 landen. De namen Gouda, Edam en Alkmaar 
(waar ook de bekende kaasmarkten plaatsvinden) zijn tot ver 
over de Nederlandse grenzen bekend. Nederlanders eten onder 
andere kaas als beleg op hun boterham, iets dat de meeste 
buitenlanders niet snel doen. 

POFFERTjES
Een oud-Hollandse lekkernij zijn poffertjes, een soort kleine 
pannenkoekjes, maar dan dikker en zoeter. Poffertjes worden 
meestal geserveerd met suiker en boter. Vooral kinderen zijn er 
gek op. Vaak zie je in Nederland poffertjeskramen op markten 
en braderieën.



HELP UZELF!
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is belangrijk 
bij de aanpak van problemen omtrent sociale participa-
tie, vooral de aanpak van armoede en marginalisering 
onder migrantengemeenschappen.

Enkele voordelen van VVE zijn:
• In de vroege kinderjaren is onderwijs het meest 
 doeltreffend bij de ontwikkeling van kinderen 
• Het draagt bij aan het welzijn van het kind en 
 verhoogt de leerresultaten 
• Het heeft invloed op schoolbereidheid en taal-

verwerving
• Het helpt kinderen een onderwijsachterstand 
 te overwinnen
• Het helpt kinderen naar de kleuterschool en de 
 lagere school te gaan
• Het vergemakkelijkt de integratie van allochtone 
 gezinnen 
• Het ondersteunt de ouders en vergroot de arbeids-

participatie van vrouwen
• Het draagt bij aan een betere sociale en economische 

ontwikkeling van de samenleving



HELP HET KIND!
Het onderwijs in Nederland is verdeeld over scholen voor verschillende 
leeftijdsgroepen (basisonderwijs en middelbaar onderwijs) en vervolgens 
weer onderverdeeld op basis van verschillende onderwijsniveaus (algemeen 
vormend onderwijs, beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs). Het 
voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs is zo ingericht dat leerlingen 
relatief gemakkelijk kunnen doorstromen. Scholen in Nederland zijn verder 
ofwel openbaar, ofwel bijzonder vanuit levensbeschouwelijke, godsdienstige 
of onderwijskundige achtergrond. Daarnaast is er het speciaal onderwijs, 
dat specialistische en/of intensieve begeleiding biedt aan leerlingen, bijvoor-
beeld omdat zij een handicap, chronische ziekte of stoornis hebben.

• Basisschool
• Voortgezet onderwijs

 Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO)
 Hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO)
 Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)

• Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
• Hoger onderwijs

 Hoger beroepsonderwijs (HBO)
 Wetenschappelijk onderwijs (Universiteit)

In Nederland kunnen leerlingen en hun ouders zelf een school kiezen die 
past bij hun opvattingen over onderwijs en/of levensbeschouwing. Er zijn 
openbare, bijzondere en particuliere scholen. De eerste twee worden gefi-
nancierd door de overheid, maar mogen daarnaast nog een ouderbijdrage 
vragen. Particuliere scholen worden geheel gefinancierd door de ouders van 
de leerlingen.

Kinderopvang
• Kinderdagverblijf; een kinderdagverblijf verzorgt kinderopvang voor kinde-

ren in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De kinderen worden verdeeld over groe-
pen van maximaal 16 kinderen, afhankelijk van de leeftijd.

• Peuterspeelzaal; een peuterspeelzaal is een veel lossere vorm van kinder-
opvang. De peuterspeelzaal is er voor 1 tot 4 dagdelen per week en heeft 
minder als doel om in een groep de kinderen op te voeden. Het is een plek 
waar kinderen met elkaar kunnen spelen. Er komen kinderen tussen de 2 
en 4 jaar. Daarna gaan ze naar de basisschool. 

• Gastouder; een gastouder is een ouder die kinderen van andere ouders 

opvangt tegen een vergoeding voor het dragen van de verantwoording voor 
de kinderen (het is dus geen loon). 

• Naschoolse opvang; de naschoolse opvang is de opvang van kinderen na 
afloop van de school. De kinderen worden bij de school afgehaald en krijgen 
daarna een programma van activiteiten aangeboden, meestal tot ongeveer 
6 uur, wanneer ouders hun kinderen op moeten halen.

• Buitenschoolse opvang; buitenschoolse opvang, soms ook naschoolse op-
vang genoemd, is een verzamelnaam van alle professionele kinderopvang, 
geregeld voor schoolgaande kinderen buiten de schooltijden. 

• Voorschoolse opvang; voorschoolse opvang is de opvang van kinderen 
voordat school begint. Vooral ouders die vroeg op de dag gaan werken ma-
ken gebruik van deze vorm van opvang.

• Tussenschoolse opvang; tussenschoolse opvang is de opvang van kinderen 
tussen de middag.

Basisschool
Vanaf hun 4e jaar tot ongeveer hun 12e jaar zitten kinderen op de basis-
school. De basisschool heeft 8 groepen. Groepen 1 en 2 worden ook wel de 
kleuterklassen genoemd. Vanaf groep 3 leren de kinderen lezen, schrijven en 
rekenen. Vanaf april van het schooljaar 2014-2015 is het voor alle leerlingen 
van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht de citotoets te maken. 
De basisschool geeft echter voor 1 maart al een schooladvies; hierin staat 
welk schooltype de basisschool aanraadt voor het vervolgonderwijs. Na de 
basisschool kunnen leerlingen kiezen uit vier schoolsoorten:
• het praktijkonderwijs;
• het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs);
• het havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs);
• het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs).

Leerplicht
Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school. Zo kunnen 
zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Jongeren die na 
hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs vol-
gen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).



ONZE HULP IS ONDERWEg
Het project “Welcomm: Communicatieve vaardigheden voor integratie van mi-
granten” is gericht op het vergroten van de motivatie voor het leren van een taal en 
de promotie van de mogelijkheden voor een gelijke start van allochtone kinderen in 
het onderwijs. Dit gebeurt door het creëren van innovatieve leermethoden en pro-
ducten. Voor het project wordt een Multimedia Learning Kit ontwikkelt voor alloch-
tone kinderen. Hiermee kunnen migrantenkinderen elementaire communicatieve 
vaardigheden leren en hun Nederlands verbeteren, om zo beter de inhoud van de 
lessen te kunnen begrijpen. 

De Kit bestaat uit:
• Animatiefilmpjes (miniseries) naar thema
• Taalspelletjes en visueel lesmateriaal als vervolg op elk themafilmpje
• Stripverhalen over culturele gewoontes en gedragspatronen in Nederland, 
 gebaseerd op aangepaste sprookjes

Meer informatie op www.welcomm-project.com 
 

 

Pressure Line
Provenierssingel 71b
3033 EH Rotterdam
tel. +31 10 243 93 65
mobiel +31 651 28 38 21
www.pressureline.nl

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Eu-
ropese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze 
publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie 
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik 
van de informatie die erin is vervat.

http://www.welcomm-project.com
http://www.pressureline.nl
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