EERSTE OPVANG ANDERSTALIGEN VMBO 2019-2020
Wat is de Eerste Opvang Anderstaligen?
Op de locatie Oude Bossche Baan van het Stedelijk
College Eindhoven vindt u de afdeling EOA (Eerste Opvang
Anderstaligen). Dit is een afdeling die gespecialiseerd
is in het Nederlands als Tweede Taal (NT2). Op de EOA
worden anderstalige leerlingen door middel van intensief
taalonderwijs voorbereid op een opleiding in het voortgezet
onderwijs of het middelbaar beroeps onderwijs (mbo).
De EOA is geen schooltype maar een onderwijstraject dat
het Stedelijk College Eindhoven aanbiedt, waarin het leren
van de Nederlandse taal en het ontwikkelen van schoolse
taalvaardigheid centraal staan. De leerlingen krijgen les van
een klein docententeam in een overzichtelijke omgeving,
waardoor zij zich snel vertrouwd voelen met de school en
docenten. Er zijn regelmatig buitenschoolse activiteiten
en excursies, waardoor leerlingen kennismaken met
allerlei aspecten van de Nederlandse samenleving en
zich oriënteren op het beroepenveld.
Leerlingen
Leerlingen die toelaatbaar zijn tot de EOA:
• hebben de leeftijd van 11 jaar en 6 maanden tot 16 jaar;
• beheersen de Nederlandse taal onvoldoende om deel te
kunnen nemen aan het voortgezet onderwijs.
Per leerling is de situatie echter anders. Daarom wordt bij
aanmelding altijd met de leerling en diens ouders/verzorgers
besproken wat de EOA de leerling te bieden heeft.
Leerlingen EOA per gebied schooljaar 2017-2018 (in %)
Azië
Noord-Amerika
Zuid-Amerika
West-Europa
Oost-Europa
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6%
15%
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Onderwijs
In het EOA-onderwijs gaat het vooral om het leren van
de Nederlandse taal en cultuur. Leerlingen moeten het
Nederlands zo leren beheersen, dat ze lessen kunnen
gaan volgen in het Praktijkonderwijs (Pro), vmbo, mavo/
havo/vwo of een beroepsopleiding binnen het mbo. Er
worden daarom veel lessen Nederlands als Tweede Taal
gegeven (NT2). Daarnaast worden ook vakken als Mens
& Maatschappij, rekenen (wiskunde) en Engels gegeven.
Op deze manier maken de leerlingen al kennis met enkele
vakken uit het vervolgonderwijs. Er is ook veel aandacht
voor loopbaanoriëntatie. De leerlingen leren over de
vervolgopleiding en het beroep. Het EOA-onderwijs is
verdeeld in drie fases:
• de alfabetiseringsfase (indien nodig);
• de aanvangsfase;
• de tussenfase.
Als een leerling het volledige traject doorloopt, is de
aanvangsfase te beschouwen als jaar 1 en de tussenfase als
jaar 2. Daarnaast is het onderwijs verdeeld in drie leerroutes
met een verschillend uitstroomprofiel volgens de richtlijnen
van LOWAN (landelijk orgaan ISK’s en EOA’s).
Iedere fase en leerroute heeft een andere lessentabel.
Hieronder ziet u bijvoorbeeld de lessentabel van leerroute 2,
aanvangsfase en tussenfase.
Vak/leergebied
Bewegen en Sport
Engels
Horizon totaal/NT2
Kunst en Cultuur
Mens en Maatschappij
Mens en Natuur/NT2
Mentorles
NT2
Rekenen, Mens en Natuur

Aanvangsfase
2
2
4
2
2
2
18
4

Tussenfase
2
2
2
4
2
1
2
15
4

Mentor
Zorg voor leerlingen is een belangrijk onderdeel van het
EOA-onderwijs. Daarom zijn de klassen op de afdeling EOA
klein. Een EOA-klas bestaat uit gemiddeld 17 leerlingen. Zo
kan de docent iedere leerling voldoende aandacht geven.
Ook heeft iedere klas een mentor, die het aanspreekpunt
is voor de leerling en diens ouders/verzorgers. Docenten
houden goed in de gaten hoe het met de leerlingen gaat.
Problemen worden zo snel mogelijk door de docenten en
de mentor opgelost. De mentor geeft ook mentorlessen.
Tijdens de mentorlessen praat de mentor met de leerlingen
over zaken als huiswerk, schoolregels en omgang met elkaar.
Docenten
Binnen de EOA worden de lessen door een vast
docententeam gegeven. Het docententeam is
gespecialiseerd in het Nederlands als Tweede taal (NT2),
maar vaak geven zij ook nog een ander vak. Zo wordt in het
vakonderwijs ook steeds gewerkt aan de taalvaardigheid van
de leerlingen.
Ondersteuning
Leerlingen kunnen niet leren als ze zich niet goed voelen.
Op de EOA zijn er daarom regelmatig leerlingbesprekingen.
Middels methodische aanpak wordt de problematiek
van de klas of leerling besproken. In deze besprekingen
wordt zoveel mogelijk preventief gewerkt. Er zijn
deskundigen die geraadpleegd kunnen worden zoals de
orthopedagoog, de remedial teacher, de leerlingbegeleider
en coördinator leerlingzaken. De hulp van externe
deskundigen kan ook worden ingeroepen. Te denken valt
aan schoolmaatschappelijk werk, de GGD (schoolarts) en
leerplicht.
Duur
De duur van het EOA-onderwijs kan voor alle leerlingen
anders zijn. Leerlingen kunnen gedurende het hele
schooljaar instromen en iedere leerling volgt op de EOA een
eigen leerroute. Gemiddeld genomen duurt het EOA-traject
2 jaar. Soms kunnen leerlingen echter eerder doorstromen
naar een vervolgopleiding. Het komt ook voor dat leerlingen
langer onderwijs volgen op de EOA en daarna doorstromen.
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Aanmelden
Als u een leerling voor de EOA wilt aanmelden, dan kunt u
contact opnemen met:
• Mevr. J. Nivard (decaan EOA)
e-mail: nvd@stedelijkcollege.nl
• Mevr. C. van Ginneken
e-mail: cvg@stedelijkcollege.nl
U kunt ons ook bereiken via telefoonnummer: 040 - 264 53 64.
Doorstroom
Nieuwe leerlingen komen in een verlengde intakeklas (VIK)
en worden daar getest en geobserveerd. Vanuit deze VIK-klas
worden de leerlingen in een van de drie leerroutes geplaatst,
met elk een eigen uitstroomprofiel. Op de EOA worden
de vorderingen van leerlingen nauwgezet en structureel
bijgehouden. Dit is belangrijk om te kunnen bepalen wanneer
een leerling kan doorstromen naar een vervolgopleiding. Ook
wordt steeds besproken wat het ontwikkelingsperspectief van
een leerling is. Ieder kind is anders en daarom proberen we
zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Uitgangspunt is daarbij
kansen geven en tegelijkertijd realistische eisen stellen aan de
resultaten. Het uitstroomprofiel hangt onder andere af van:
• de beheersing van de Nederlandse taal;
• de cognitieve capaciteiten;
• de leeftijd;
• de eigen studie- of beroepswens.

De decaan van de EOA geeft studie- en beroepskeuze
begeleiding en spreekt met ouders en leerlingen over het
vervolgonderwijs.
Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder vragen over de EOA,
dan kunt u contact opnemen via e-mail (oudebosschebaan@
stedelijkcollege.nl) of telefonisch (tel. 040 - 264 53 64).

