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Leren, sommen maken, samen spelen en sporten, die routine is geruststellend. We weten niet hoelang de 

Oekraïense kinderen blijven en of ze Nederlands moeten leren. Maar dat ze hartelijk worden opgenomen 

in een groep, waar ze gezien worden en zich veilig voelen, is van levensbelang. Zoals voor alle kinderen. 
Citaat van Marita Eskes (senior onderwijsadviseur, leerkracht, auteur) 

 

Door de oorlog zijn veel mensen gevlucht uit Oekraïne. Tussen de vluchtelingen die in Nederland 

aankomen zijn ook veel minderjarige kinderen. De Oekraïnse kinderen willen we een warm welkom 

geven. Het is belangrijk dat deze kinderen snel een plek in het onderwijs krijgen. Zo kunnen zij zoveel 

mogelijk een normaal leven oppakken.  

In de regio Lelystad en Dronten zijn afspraken gemaakt over het onderwijs aan de kinderen. Hiervoor 

werken de schoolbesturen en kinderopvang samen met de gemeenten en samenwerkingsverbanden 

in een bestuurlijk netwerk. Passend Onderwijs Lelystad Dronten (POLD) coördineert het onderwijs aan 

de Oekraïnse kinderen. De aanmelding voor het onderwijs loopt via de gemeenten. Wij kunnen ons 

voorstellen dat u vragen heeft. Per mail en via de website informeren wij u daarom regelmatig. Wij 

vragen u deze informatie ook te delen binnen uw team. Wij zullen dat doen richting de andere kern- 

en ketenpartners. 

Voor welke uitdagingen staan we? 

Het is nog niet duidelijk om hoeveel Oekraïnse kinderen het gaat en hoelang ze zullen blijven. Dat maakt 

de situatie ingewikkeld. Daarnaast verschilt het Nederlandse onderwijssysteem erg van het onderwijs in 

Oekraïne. De kinderen en hun ouders spreken de Nederlandse taal meestal niet. Natuurlijk realiseren we 

ons ook dat onze scholen al voor veel uitdagingen staan met de impact van corona en het tekort aan 

leerkrachten en onderwijsassistenten.  

http://www.pold.nl/oekraine


 

Hoe gaan we de coördinatie aanpakken? 

We werken met een coördinatieteam met medewerkers vanuit meerdere schoolbesturen en de 

samenwerkingsverbanden (primair en voortgezet onderwijs) uit zowel Lelystad als Dronten. Zij 

ontwikkelen het onderwijsaanbod, zorgen voor de inrichting en afstemming van de locaties, zorgen voor 

communicatie naar de partners en voor een duidelijke toeleiding naar het onderwijs.    

 

Onze uitgangspunten hierbij zijn: 

• Kinderen krijgen een warm welkom. 

• We gaan ervan uit dat de kinderen tussen de zes maanden en een jaar blijven. 

• We verzorgen eenzelfde onderwijsaanbod op een aantal centrale onderwijslocaties.  
In Lelystad in het voormalig SGL-gebouw. In Dronten op KBS De Toekomst. Voor Biddinghuizen en Swifterbant 

wordt per dorp een geschikte locatie gezocht. 

• We werken met een klein coördinatieteam, waarbij POLD de verbinding is naar het bestuurlijke 

overleg. 

 

De aanmelding voor het onderwijs loopt via de gemeenten. In de aanmeldingsprocedure in de bijlage 

leest u hier meer over.     

Meer informatie en/of vragen?  

Kijk voor meer informatie en inspiratie ook op www.pold.nl/oekraine . Heeft u vragen of opmerkingen? 

Laat het ons weten via: 

• CTOekrainedronten@POLD.nl voor vragen over onderwijs in Dronten 

• CTOekrainelelystad@POLD.nl voor vragen over onderwijs in Lelystad 

• Telefoonnummer 06-51750394 

Laten we gezamenlijk de kinderen een warm welkom geven!  

Met hartelijke groet, 

Coördinatieteam Onderwijs Oekraïne Dronten en Lelystad 
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