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Coa Oisterwijk Nieuwsbrief 

Dagelijks vragen mensen asiel aan in Nederland. Het COA (centraal Orgaan opvang 

asielzoekers) vangt deze mensen op en begeleidt hen. Vanaf het moment dat een asielzoeker 

Nederland binnenkomt wordt hij opgevangen in één van onze opvangcentra. Om u op de 

hoogte te houden van de ontwikkelingen op onze opvanglocatie in Oisterwijk, zullen we u 

geregeld informeren via deze nieuwsbrief.   

 
Pilot Regioplaatsing 
vergunninghouders aan 
gemeenten in ‘Hart van 
Brabant’. 
 

“De toekomst, je kan er niet vroeg genoeg bij zijn.”   

 ( bron: Mwah) 

 

In azc Oisterwijk wordt er gewerkt aan de start 

van de pilot Regioplaatsing. Aan deze pilot doen  

 11 gemeenten mee. 9 uit het 

samenwerkingsverband Hart van Brabant  

(namelijk: Heusden, Baarle Naussau, Oisterwijk, 

Hilvarenbeek, Loon op zand, Goirle, Gilze en Rijen, 

Alphen-Chaam, Tilburg, Dongen en Waalwijk ), 

Alphen-Chaam en Baarle Nassau, en het COA mee. 

We zijn druk in gesprek met de gemeente Tilburg 

die als trekker namens de regio  de pilot gaat 

draaien met het Refugee Team en Werkvloertaal.  

Het doel van de pilot is om in een vroegtijdig 

stadium samen vast te kunnen stellen wat de  

beste route is voor een vergunninghouder (een 

asielzoeker met een verblijfsvergunning) om in te 

burgeren en te participeren in de lokale 

samenleving.  

In dat kader hebben we dinsdag 13 april een 

aantal werkbezoeken afgelegd. Medewerkers van 

het Refugee Team en Werkvloertaal zijn ‘s 

ochtends op bezoek geweest op het azc. Ze 

hebben meegekeken met ‘n taalles en een training 

‘Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Nieuwsbrief azc Oisterwijk – mei 2021 www.coa.nl 

Daarnaast hebben onze casemanagers uitleg 

gegeven over de begeleiding van vergunning-

houders in ons azc en over het klantprofiel dat 

gedeeld wordt met de gemeenten waar ze aan 

gekoppeld zijn.  
 

 
 

Een eerste, voorzichtige conclusie ’s ochtends was 

dat we in elkaars verlengde werken en dat 

datgene op het azc gebeurt, al een goed begin is 

om op voort te kunnen borduren in de gemeente.  

’s Middagds gaven ze ons als COA-medewerkers 

een kijkje in de keukens van het Refugee Team en  

Werkvloertaal, en kregen wij uitleg over de brede 

intake. 
 

  
 

De nieuwe locatie van het Refugee Team is in het 

NS Station Tilburg. De coaches van het Refugee 

Team verzorgen een tiental actieve workshops. 

Hierin leren vergunninghouders hoe ze duidelijke 

en concrete doelen kunnen formuleren.                 

En hoe zij deze stap voor stap kunnen realiseren. 

Via vrijwilligerswerk bieden zij de vergunning-

houders een plek waar zij vanaf dag één kunnen 

meedoen, oefenen met de Nederlandse taal en 

een relevant, persoonlijk netwerk kunnen 

opbouwen. 
 

 
 

Werkvloertaal, ook gevestigd aan de Spoorlaan in 

Tilburg, werkt nauw samen met het Refugee 

Team. Zij verzorgen de inburgeringscursussen. 

Door dit onderling goed af te stemmen met het 

Refugee Team, ontstaat er een mooi & breed 

totaalaanbod. 
 

De conclusie na deze dag: 

De voor-inburgering en de brede intake vullen 

elkaar heel goed aan. 

De brede intake in een gemeente heeft de meeste 

kans van slagen, wanneer hier zo snel mogelijk 

mee wordt gestart nadat de vergunninghouder 

zijn voor-inburgeringscursus in het azc heeft 

afgerond. 
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Leerlingen over het leven op 
een azc, de basisschool en 
het voortgezet onderwijs. 
 

 

Ik ben Saba  en ik ben 10 jaar . 

Ik ben met het vliegtuig uit Iran naar Nederland 

gekomen met mijn gezin. Mijn opa en oma zijn 

nog in Iran. 

Nu woon ik in azc Oisterwijk. Oisterwijk is best een 

mooi dorp. Ik woon 2 jaar en 3 maanden in 

Nederland en in Oisterwijk ongeveer 3 maanden. 

Ik heb veel vrienden en ik speel ook vaak met hun. 

Mijn vrienden komen allemaal uit andere landen. 

Nu zit ik op azc school in de bovenbouwgroep. Wij 

hebben 3 juffen en 1 meester. Op mijn eerste 

schooldag was ik erg verlegen, want ik wist niet 

hoe het op school ging.  

In Iran ging ik ook op school. Daar is het anders. 

Wij hebben na een les pauze. Als  je `s ochtends 

naar school gaat, moet je bij je klas buiten een rij 

maken. Dan gingen we soms sporten. Als de 

school klaar was, ging ik een beetje rusten. Daarna 

ging ik naar het plein bij onze flat om met mijn 

vrienden te spelen . 

Ik zou graag in een huis willen wonen in 

Nederland. 

Ik hoop dat jullie mijn verhaal leuk vinden. 

Met groeten, Saba 😊  

 

 

 

. 

 

 

 

Hoi allemaal , 

 

Ik ben Alma  en ik ben 12 jaar. Ik ben een 

Palestijns meisje. Mijn familie en ik zijn met het 

vliegtuig 2 jaar geleden naar Nederland gekomen. 

Eerst kwamen we in Ter Apel en daarna woonden 

we in Sweikhuizen, toen in Gilze. Nu wonen we in 

azc Oisterwijk. Op het azc is er ook een school en 

daar zit ik nu op, in de bovenbouw-groep. Wij 

hebben lieve juffen en meesters. 

Na schooltijd hebben we activiteiten zoals de 

Vrolijkheid en Team Up (van Warchild). Bij de  

Vrolijkheid kun je tekenen en zingen; bij Team Up 

gaan we met elkaar buiten spelen en sporten. 

Ik ga in het weekend naar Petje Af. Dit is een 

school in het weekend. Daar krijgen we meestal  

meerdere lessen; vaak gaan we ook met de fiets 

ergens naar toe. 

Ik hoop dat jullie mijn verhaal leuk en interessant 

vinden. 

 

Met veel 

groetjes, 

Alma 😊 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Foto is geplaatst met  toestemming van de ouders. 
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2College EOA, school voor 

Voortgezet Onderwijs (12 tot 

18 jaar) op het AZC 

Op het azc-terrein bevindt zich ook een VO-school  

(voortgezet onderwijs): een school voor 12 tot 18 

jarigen! Het gebouw is herkenbaar aan de vlag van 

2College, de scholengroep waartoe deze school 

behoort. 

 

Zowel AMV-ers (alleenstaande, minderjarige 

asielzoekers) als kinderen uit de gezinnen in de leeftijd 

van 12 tot 18 jaar zijn  - zodra ze op het azc komen 

wonen -  welkom bij ons op school. Bedoeling is om zo 

snel mogelijk aan de slag te gaan met het leren van de 

Nederlandse taal. Wij zijn een EOA: Eerste Opvang 

Anderstaligen, een school voor voortgezet onderwijs 

waar de nadruk ligt op het leren van het Nederlands. 

Vroeger noemde men zo’n school een ISK, een 

Internationale Schakelklas.  

De jongeren komen normaal gesproken elke dag om 

9.00 uur naar school en krijgen 3 lessen van 100 

minuten op een dag. In meer dan de helft van het 

aantal lessen leren ze vooral Nederlands: 

woordenschat, spreken, lezen, luisteren en schrijven. 

Er worden ook andere lessen gegeven, zoals rekenen, 

maatschappij-oriëntatie, Food & Facility of verzorging, 

beeldende vorming en sport. In deze lessen leren ze 

over de Nederlandse maatschappij en de Nederlandse 

cultuur, leren ze zelf koken en hygiëneregels toepassen 

of zijn ze creatief en sportief bezig. Maar ook in deze 

lessen is er aandacht voor de Nederlandse taal. 

Leerlingen die al langer op deze school zitten, krijgen 

ook les in Engels en wiskunde. 

 

 

 

 

Om de leerlingen snel kennis te laten maken met hun 

Nederlandse omgeving en de Nederlandse cultuur, 

organiseren we allerlei activiteiten. O.a. in de herfst, 

met Kerstmis, Pasen en carnaval bezoeken we vaak 

activiteiten buiten het azc-terrein, bijv. de molen, het 

textielmuseum in Tilburg, de bibliotheek en bakkerij 

Róbert.  

Op dit moment werken we vanwege corona met halve 

klassen en hebben de leerlingen maar een half 

lesrooster. De activiteiten buiten het azc-terrein liggen 

op dit moment helaas vrijwel helemaal stil. 

Maar we zijn wel blij dat een deel van de lessen op 

school, ondanks corona toch gewoon door kan gaan. 

Alle leerlingen hebben een laptop in bruikleen van de 

school, zodat er ook online lessen gegeven kunnen 

worden. We zien dat meerdere leerlingen dankbaar 

gebruik maken van deze laptop; en ook na de lessen op 

school thuis de Nederlandse taal gaan oefenen. 

Dat is mooi om te zien, want door herhaling zullen ze 

de taal zeker sneller leren! 
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Nieuwe activiteit gestart: 

plantenbakken maken 

Op maandag 19 April is er een nieuwe, creatieve 
activiteit van start gegaan op het azc. Tijdens deze 
activiteit maken diverse jongeren nieuwe planten-
bakken voor op het azc-terrein.  
 
Nu het weer vaker lekker weer is, is het wel zo leuk om 
de omgeving op het azc meer kleur te geven en 
groener aan te kleden. En hoe leuk is het dan om  
het azc op te fleuren met nieuwe bloemen en planten; 
in nieuwe, zelfgemaakte plantenbakken. 
 
 

 

Potgrond van de gemeente  
Onze huismeesters op het azc hebben inmiddels 
contact gelegd met de Gemeentewerf. We mogen in 
het kader van dit project een aanhanger potgrond 
komen op halen bij de Gemeente. 
Dit is natuurlijk een heel mooi gebaar, dank je wel!! 
 

Tijdens deze activiteit zijn meerdere jongeren veel 
bezig geweest met hun handen, en daabij met het 
leren hanteren van diverse soorten gereedschap. Dit 
alles onder deskundige en bezielende leiding van onze 
huismeesters.  
De jongeren hebben het bij deze werkzaamhede 
bijzonder naar hun zin gehad! Eén van de jongeren is 
zelfs uitgeroepen tot ‘chef werkplaats’, en mag de 
volgende keer de leiding nemen over deze activiteit.  
 
 

Het is mooi om te zien dat tijdens deze handwerk-
activiteiten regelmatig verborgen en onontdekte 
talenten aan het licht komen.  
Het eerste eindresultaat mag er zeker zijn!  
Nu nog de plantenbak versieren en vullen; waarna ze 
helemaal ‘azc-ready’ zijn.  
 
 
(N.B.: vanwege privacy zijn de gezichten van de 
jongeren onherkenbaar gemaakt.) 
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Contact met onze locatie 
 

Is er een azc-bewoner die overlast veroorzaakt, of 
over wie u zich zorgen over maakt? Geef het door 
aan het meldpunt. Het meldpunt is te bereiken via 
088-715 1220 of via e-mail: oisterwijk@coa.nl 
 
Wat gebeurt er met uw melding? 

1. Bij ons meldpunt registreren we uw 
melding en bijbehorende informatie. Ook 
noteren wij (vertrouwelijk) uw gegevens. 

2. Wij bespreken op het azc uw melding en 
nemen -als daar aanleiding voor is- contact 
op met andere organisaties of instanties, 
zodat er concreet iets met uw melding 
gedaan kan worden. 

3. Wij houden u op de hoogte van de stand 
van zaken omtrent uw melding. 

 
Feiten en cijfers 
Op 29 april 2021 waren er 397 bewoners op 
azc Oisterwijk. 
 
Mannen 167 
Vrouwen 97 
Kinderen 133 ( waaronder 47 AMV ) 
 
Er verblijven bewoners van 15 verschillende 
nationaliteiten op het azc. 
 
Top 3 nationaliteiten: 

1. Syrië  
2. Iran 
3. Irak 

 
De top 3 van AMV: 
       1. Eritrea 
       2. Syrië 
       3. Marrokko  
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