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Dit is de laatste OWRS-nieuwsbrief van het jaar 2022. We kijken terug naar een jaar 

waarin we mooie stappen hebben gezet voor een betere verbinding van professionals 

die werken met kinderen uit de Reizigers-, Roma- en Sintigemeenschap en de 

gemeenschap zelf. Dat deden we in het voorjaar tijdens de netwerkbijeenkomst waar 

Lalla Weiss en Nadine Rosenberg vertelden over de cultuur van de Sinti. Van Nadine 

is ook een prachtig praktijkportret verschenen, deze kun je hier lezen. 

In 2023 hopen we jullie allen weer te ontmoeten op de netwerkbijeenkomst, 

waarover later meer. Rest ons om jullie prettige feestdagen te wensen en alle goeds 

voor 2023! 
 
  

  

 
Scholenbezoeken ministerie OCW 

Afgelopen november heeft een delegatie van het ministerie van OCW twee 
basisscholen bezocht met relatief veel reizigers- of Sintikinderen. Dit in het kader van 
de heroriëntatie op de bekostiging van de scholen. Geïnitieerd en begeleid door met 
name Lalla Weiss en Marcia Rooker.  
 

  
  

 

https://www.owrs.nl/wp-content/uploads/2022/09/OWRS-interview-Nadine-Rosenberg-DEF.pdf


Handreiking Onderwijs aan kinderen van 
Woonwagenbewoners/Reizigers, Roma en Sinti: 0-6 jaar 

OWRS heeft voor professionals uit het onderwijs, van gemeenten en de GGD die 
werken met kinderen en ouders van Reizigers of met een Roma- of Sinti-achtergrond 
een handreiking opgesteld over de doelgroep kinderen van 0 tot 6 jaar. 

Voor alle zowel Roma- en Sinti kinderen, en in mindere mate ook kinderen van 
Reizigers, geldt een relatief geringe deelname aan niet-verplichte voorzieningen als 
voorschoolse educatie en opvoedondersteuningsprogramma’s. En dat terwijl dit juist 
de voorzieningen zijn waarmee we in Nederland onderwijsachterstandenbeleid 
voeren. De fase van 0 tot 6 jaar is een zeer belangrijke fase om 
onderwijsachterstanden te bestrijden. 

In de handreiking gaan we in op de achtergrond van onderwijsachterstanden bij de 
doelgroep van kinderen van Reizigers, Roma en Sinti en doen we aanbevelingen voor 
praktijk en beleid. De handreiking kun je hier lezen. 
  

 
OWRS-visie onderwijsstimulering woonwagen-, Roma- 
en Sintikinderen 

Ook heeft OWRS een visiestuk geschreven over de onderwijsstimulering van 
Reizigers-/woonwagen-, Roma- en Sintikinderen. Hierin wordt beschreven welk zicht 
we hebben op de onderwijspositie van deze kinderen, geplaatst in zowel Nederlands 
als Europees beleidskader. Ook wordt ingegaan op de onderliggende oorzaken van de 
onderwijsproblemen van deze doelgroep. 

Uit de beschrijving volgen een viertal beleidsaanbevelingen aan de overheid – zowel 
landelijk als lokaal. De notitie is hier te lezen. 
 
  

 
Inventarisatie thema’s voor bijeenkomsten 

Jaarlijks organiseren we op afroepbasis (kleinschalige) bijeenkomsten waarin we 
ingaan op specifieke thema’s of gebeurtenissen met betrekking tot onderwijs aan 

https://www.oberon.eu/media/o4mijjdq/handreiking-owrs-0-6-jaar-def.pdf
https://www.oberon.eu/media/rc5jl3kg/owrs-visie-document-def.pdf


Reizigers-, Roma- en Sintikinderen. Voor de bijeenkomsten in de eerste helft van 
2023 willen we inventariseren welke behoefte er is in het veld.  

Heb je een interessant thema dat of een casus die je graag in breder verband zou 
willen bespreken met collega’s, meld je dan bij Anniek van den Hurk via info@owrs.nl.  

Via deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de bijeenkomsten die er 
gepland worden. 
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