
 
 
 
 
Zoals u weet is er door de oorlog in Oekraïne een vluchtelingenstroom op gang 
gekomen. De eerste vluchtelingen hebben zich al in Deventer gemeld. De komende 
tijd zullen zich meer vluchtelingen melden en opgevangen worden in Deventer. 
Hieronder kunt u lezen hoe we in Deventer omgaan met de opvang en onderwijs aan 
Oekraïense vluchtelingen. 
  
De eerste kinderen gaan al naar school. Er is een werkgroep bestaande uit:  
Raster die de kinderopvang namens alle kinderdagverblijven coördineert, 
De Tintaan die de opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd coördineert,  
Het Stormink – ISK die de opvang van middelbare scholieren coördineert en  
Aventus die onderwijs biedt aan mbo studenten.   
  
Afgesproken is dat Oekraïense kinderen onderwijs krijgen via de bovengenoemde 
partijen. Mochten zich (gast)ouders melden voor kinderopvang of onderwijs dan kunt 
u ze dus verwijzen naar deze partijen: 
  
Kinderopvang: gegevens volgen 
Tintaan: Angela Winters, e-mail: a.winters@detintaan.nl tel. 0570 638581 
Het Stormink- ISK: Fura Grol, e-mail: f.grol@ettyhillesumlyceum.nl tel. 0570 
504660/06 27178189 
Aventus: Terrence van Steenis, email: t.vansteenis@aventus.nl tel. 06 11006145 of 
Sandra Beuwer, email: s.beuwer@aventus.nl tel. 06 11391925 
  
  
Momenteel zijn we bezig om voor de Tintaan onderwijshuisvesting te realiseren bij de 
basisschool Kolmenscate (Venninkweg 1, Deventer).  
Het Stormink- ISK heeft vooralsnog voldoende ruimte aan het Zwaluwenburg 10, 
waar ze nu ook al onderwijs geven. 
  
  
Ontwikkelingen op gemeentelijk niveau 

• De gemeente beschikt over een meldpunt vluchtelingen waar Oekraïense 
vluchtelingen zich kunnen melden wanneer ze opvang nodig hebben. Op 
werkdagen is dat via 14-0570, in de weekenden is dat een piketnummer 06 - 
22 24 36 80 (Dit staat ook op de gemeentelijke website) 

• De noodopvang aan de Keulenstraat 18 wordt ingericht en opent uiterlijk 25 
maart. Het aantal mensen dat we hier kunnen opvangen is 190. Er wordt nog 
een tweede opvanglocatie gezocht.  

• Komende week start een projectleider sociaal (Natasja Smit: 
n.smit@deventer.nl). Die coördineert op de opvanglocatie voor vluchtelingen 
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allerlei zaken zoals het toeleiden naar kinderopvang, werk, scholing, medische 
zorg, psychosociale zorg, inkomen en overige vragen van bewoners. 

• Vluchtelingen dienen zich in te schrijven in het bevolkingsregister voor 
bijvoorbeeld een uitkering, verzekeringen, onderwijs e.d. Ook als particulieren 
vluchtelingen opvangen willen we dat graag weten.  

• Oekraïense kinderen die zonder hun ouders naar Nederland zijn gevlucht, of 
zijn opgehaald, komen in een gastgezin. Het is belangrijk dat het gastgezin 
voor deze kinderen een veilige plek is. Daarom bekijkt de raad voor de 
kinderbescherming of dat inderdaad zo is. De gemeente geeft de namen van 
de gastgezinnen door aan de raad voor de kinderbescherming zodra deze 
gezinnen zich melden bij de gemeente. 

• Vluchtelingenwerk is de vraagbaak voor Oekraïense gezinnen (veelal 
moeders met kinderen) die in een gastgezin komen. 

• We stellen het stadhuis op aparte avond(en) open, met aanwezigheid van 
Deventer Doet en Voor Elkaar Teams voor (praktische) ondersteuning. 

• Aan de Keulenstraat wordt geregeld dat vluchtelingen zich daar kunnen 
inschrijven.  

• Er is veel aanbod van mensen en organisaties die iets willen geven of doen 
voor Oekraïense vluchtelingen. Deventer Doet coördineert alle initiatieven uit 
de samenleving, er is een speciale website: www.deventerdoet.nl 

• Deventer Doet heeft ook een lijst van vrijwillige tolken, onder andere voor het 
inschrijven of begeleiden van vluchtelingen. En heeft bijvoorbeeld fietsen 
gekregen om aan vluchtelingen te geven om bijvoorbeeld naar school te gaan. 

• Mocht er taxi vervoer naar school nodig zijn dan kan dat op de gebruikelijke 
wijze aangevraagd worden via leerlingenvervoer@deventer.nl. 

• Indien er jeugdhulp nodig is kan dit op de gebruikelijke wijze via de huisarts of 
Team toegang jeugd verlopen: toegangjeugd@deventer.nl 

• Kijk voor meer informatie op:  

www.deventer.nl/oekraine  
www.deventer.nl/oekraine-hulp of 
www.deventerdoet.nl 

  
Binnen de gemeente is een actiecentrum opgericht, dat alle initiatieven binnen de 
gemeente coördineert. Ik zit in het actiecentrum. Heeft u vragen/opmerkingen over 
de opvang van mensen uit Oekraïne? Neem dan gerust met mij contact op.  
Tot slot is het ontzettend fijn te merken dat er zoveel mensen en organisaties in 
Deventer zijn die zich inzetten voor hulp en ondersteuning aan Oekraïense 
vluchtelingen.  
  
Met vriendelijke groet,  

Pieter Folkeringa 
Programma manager Jeugd en Onderwijs 
  
Gemeente Deventer 
Team Beleid 
Telefoon: 06-23346604 
  
Postadres: Postbus 5000, 7400 GC Deventer  
Bezoekadres : Grote Kerkhof 1, Deventer 
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