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Wie we zijn

LOWAN
PRIMAIR ONDERWIJS

LOWAN
VOORTGEZET ONDERWIJS

LOWAN ondersteunt de scholen die het eerste opvang onderwijs
verzorgen aan nieuwkomers. Scholen in zowel het primair- als
voortgezet onderwijs. Ook gemeenten, samenwerkings verbanden,
onderwijsondersteunende organisaties evenals lesontwikkelaars en
uitgeverijen kunnen een beroep op ons doen.

Advies en ondersteuning bij eerste
opvangonderwijs
Steeds meer scholen in ons land leveren een bijdrage aan het
eerste opvangonderwijs aan nieuwkomers. Nieuwe leerlingen met
vaak grote verschillen in achtergrond, perspectief en leer niveau.
Leerkrachten, docenten, schoolleiders en bestuurders kunnen ons
inschakelen bij hun vragen.

We kunnen uitkomst bieden bij vragen over onder meer 
• het organiseren en inrichten van eerste opvangonderwijs
• wet- en regelgeving
• financiering 
• de onderwijspraktijk. 

Onze adviseurs staan voor u klaar. Via de telefoon, via de mail of
in de vorm van persoonlijk contact gaan we het gesprek aan. 

Delen en verbinden
LOWAN staat als netwerkorganisatie in verbinding met
schoolbesturen, scholen, gemeenten, landelijke overheden,
(koepel)organisaties en andere ondersteunende organisaties.  
We hebben zicht op actuele (beleids)ontwikkelingen én weten 
wat er speelt in het veld van scholen en op de werkvloer. 



LOWAN is aanspreekpunt, vraagbaak én kennismakelaar. Door
het organiseren van studiedagen en bijeenkomsten delen we
expertise en ‘good practices’. Ook initiëren we projecten die het
onderwijs aan nieuwkomers ondersteunen. Door onze werkwijze
dragen we bij aan oplossingen en aanpakken voor concrete
vraagstukken in het nieuwkomersonderwijs. 

Kennis en informatie online
Onze website is dé vindplaats voor nieuws, achtergrond -
informatie, checklists, onderzoeksrapporten en instrumenten
voor het eerste opvangonderwijs aan nieuwkomers. U vindt er
ook informatie over cursussen, trainingen en studiedagen. 

Op www.lowan.nl vindt u onder meer
• een overzicht van de po- en vo scholen voor eerste

opvangonderwijs nieuwkomers
• financiële regelingen, wet- en regelgeving
• laatste nieuws en informatie
• nieuwkomersonderwijs in uw regio
• kwaliteitszorg, inspectie en professionaliseringsmogelijkheden
• leerlijnen, streefdoelen, toetsing, in- en uitstroom
• een databank met lesmaterialen, vakliteratuur en scholing
• LOWAN-netwerken.



@LOWANpovo 

Volg ons op twitter

TIP!
Snel op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen 
over het nieuwkomersonderwijs? Schrijf u dan in 
voor onze nieuwsbrief op www.lowan.nl




