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De organisatie 
rondom het 
onderwijs voor 
Oekraïense 
leerlingen

• Bekostiging

• Inschrijving

• Opzet onderwijs

• Inzet personeel

• Handige links



• Reguliere bekostiging 1 februari 
voorheen 1 oktober

• Bijzondere bekostiging 
4x per jaar

• Maatwerkbekostiging 
vanaf 1 april t/m 31 december '22

Bekostiging



4x per jaar aanvragen

- 1 mei
- eerste schooldag
- 1 november
- 1 februari

Bijzondere bekostiging

Let op: 2 formulier <1 jaar / >1 jaar
Let op: asielzoeker / overige vreemdeling
Let op: Oekraïense leerling = asielzoeker



- Aanvullende bekostiging, naast bijzondere bekostiging
- Grote fluctuaties aantal leerlingen
- Tijdvak 1: 1 april t/m 31 juli          → aanvraag indienen na 1 juli
- Tijdvak 2: 1 augustus t/m 31 dec → aanvraag indienen na 1 

december
- Per 1e van elke maand aantal nieuwkomers bijhouden
- Bij resultaat +5 ➔ in aanmerking voor maatwerkbekostiging
- Meer informatie: lowan.nl/po/nieuws – dan maatwerkbekostiging artikel

Maatwerkbekostiging



Bedrag

categorie bedrag
Korter dan 1 jaar in Nederland €2.727,29 per lln./telmoment

Langer dan 1 jaar en korter dan 
4 jaar in Nederland

€410,- per lln./telmoment

Leerlingen in het SBO korter 
dan 4 jaar in Nederland

€849,21 per lln./per telmoment

Maatwerkbekostiging Ongeveer 909 euro per lln. per 
telmoment

Eerste keer aanvraag korter 
dan 1 jaar en 3 mnd. In 
Nederland?

€13.071,- (eenmalig en alleen 
aan te vragen bij bekostiging 
korter dan 1 jaar in Nederland!)
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Inschrijven onder definitie asielzoeker

Datum binnenkomst Nederland

Via inschrijvingsformulier – datum ouders

Bij gebrek aan BSN? Onderwijsnummer

Let op: m.i.v. huidig schooljaar is bewijslast vervallen 
Tip: Geef onderwijsnr. mee, voorkom dubbele registratie ROD 

Registreren Oekraïense leerling



SPOOR 1 SPOOR 2

Aansluiten bij bestaand 
nieuwkomersonderwijs
OF
Onderwijs op reguliere/ speciale 
school

Tijdelijke onderwijsvoorziening

(NB. Dit kan ook een klas zijn binnen 
een bestaande nieuwkomerslocatie!)

Handreiking

In april 2022 kwam OCW met een handreiking specifiek rondom de 
organisatie van het onderwijs voor leerlingen uit de Oekraïne. 

In de handreiking staat beschreven wat de rol van de gemeente is (lln. 
vervoer/ onderwijshuisvesting) en rol van schoolbestuur (inhoudelijk 
opzetten van onderwijs). Als LOWAN zitten we met OCW en de PO-raad/VO-
raad/VNG in een denktank rondom deze onderwerpen. 
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Spoor 1

Spoor 1 – sluit aan bij het bestaande onderwijs.

• Uitbreiding / opschaling
• Regulier
• Inspectiekader van het nieuwkomersonderwijs. 

Sp
o
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Spoor 2
Tijdelijke onderwijsvoorziening

• Spoor 1 niet mogelijk
• Doorstroom naar regulier nieuwkomers onderwijs
• Onderwijsaanbod 1/3 NL – 1/3 Oekr – 1/3 vakonderwijs
• Melden bij OCW: onderwijsvooroekraine@minocw.nl
• Na 2 maanden inrichtingsplan (format komt). Dit gaat 

over inhoud, opzet, personeel etc..
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Onderwijspersoneel

Bevoegde leerkrachten

ACTUEEL: Inzet Oekraïense leerkrachten
- Inzetten als onderwijsondersteunend personeel

- onder begeleiding bevoegde leerkracht
- volgens 4-ogenprincipe / VOG

- Aanvragen erkenning buitenlands diploma (voor lkr, niet oa)
- Aanvragen VOG
- Geen tewerkstellingsvergunning nodig
- Drempels uitbetaling naar niet Nederlands bankrekeningnummer –

accountantskantoor of belastingdienst 
- Heel praktisch als er een gezamenlijke taal is (bijv. Engels)



Vragen?
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Handige links:
LOWAN site:
Maatwerkbekostiging 2022 aanvulling op bijzondere bekostiging – LOWAN
Lesmaterialen Oekraine – LOWAN
Onderwijs Oekraïne - LOWAN

Vanuit OCW:
Inzet van docenten uit Oekraïne | Opvang vluchtelingen uit Oekraïne | Rijksoverheid.nl
Handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne | Publicatie | Rijksoverheid.nl

https://www.lowan.nl/po/nieuws/maatwerkbekostiging-2022-aanvulling-op-nieuwkomersregeling-po/
https://www.lowan.nl/po/oekraine/lesmaterialen/
https://www.lowan.nl/po/oekraine/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/informatie-voor-scholen/inzet-docenten-uit-oekraine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/documenten/publicaties/2022/04/19/handreiking-onderwijs-voor-kinderen-en-jongeren-uit-oekraine

