
Hoe werkt het 
voorgezet onderwijs 
in Nederland?
Kinderen uit Oekraïne hebben recht op onderwijs 
in Nederland. Ieder kind moet in Nederland naar 
school tot en met het schooljaar waarin het kind 16 
jaar wordt. Jongeren van 16 tot 18 jaar vallen onder de 
kwalificatieplicht. U kunt uw kind aanmelden bij een of 
meerdere school/scholen in de buurt. De gemeente waar 
u verblijft of een school in de buurt kan u hierbij helpen.



Welke scholen zijn er in het voortgezet onderwijs (vo)?
In het vo zijn er openbare scholen en bijzondere scholen die uitgaan van een 
godsdienst of levensovertuiging. Een leerling kan bijvoorbeeld naar een openbare 
vwo-school, maar ook naar een katholieke.

Er zijn verschillende niveaus: vmbo, havo en vwo. Ook bestaat het voortgezet speciaal 
onderwijs.

Wat is het verschil tussen voortgezet onderwijs in Nederland en in Oekraïne?

Het Oekraïense schoolsysteem ziet er anders uit dan het Nederlandse.

> Vergelijking onderwijsniveau Nederland/Oekraïne

Klas (Oekraïne) Leeftijd (jaar) Niveau (Oekraïne) Klas en niveau Nederland 

4-5 1 primair onderwijs

5-6 2 primair onderwijs

1 6-7 beginnersonderwijs 3 primair onderwijs

2 7-8 beginnersonderwijs 4 primair onderwijs

3 8-9 beginnersonderwijs 5 primair onderwijs

4 9-10 beginnersonderwijs 6 primair onderwijs

5 10-11 midden onderwijs 7 primair onderwijs

6 11-12 midden onderwijs 8 primair onderwijs

7 12-13 midden onderwijs 1 voortgezet onderwijs

8 13-14 midden onderwijs 2 voortgezet onderwijs

9 14-15 midden onderwijs 3 voortgezet onderwijs

10 15-16 bovenbouw voortgezet 
onderwijs

4 voortgezet onderwijs

11 16-17 bovenbouw voortgezet 
onderwijs

5 voorgezet onderwijs

17-18 6 voortgezet onderwijs

Bij welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?
U kunt uw kind(eren) aanmelden bij een school of meerdere scholen in de buurt. Als u uw 
kind op meerdere scholen tegelijk aanmeldt, moet u bij de aanmelding aangeven welke 
school uw eerste voorkeur heeft. Voor kinderen van 12-18 jaar uit Oekraïne bestaan ook internationale 
schakelklassen, verbonden aan een reguliere school. Deze klassen bieden ondersteuning bij het verwerken 
van trauma’s en geven extra hulp bij het leren van de Nederlandse taal. In dit overzicht vindt u deze scholen.

Wat is een internationale schakelklas? 
Er zijn ook scholen met zogenoemde nieuwkomersvoorzieningen voor kinderen die de 
Nederlandse taal nog niet goed spreken. In het voorgezet onderwijs worden deze scholen vaak 
internationale schakelklassen genoemd. In internationale schakelklassen krijgen leerlingen 
onderwijs met veel aandacht voor het leren van Nederlands. Het is de bedoeling dat leerlingen na 1 of 2 
jaar doorstromen naar het reguliere Nederlandse onderwijs. In een internationale schakelklas zijn er drie 
leerroutes. De eerste maanden in de internationale schakelklas wordt gekeken wat een leerling kan en wil. 
Daarna bepalen de internationale schakelklas, de ouders/verzorgers en de leerling welke leerroute het beste 
past. De leerroute is bepalend voor de doorstroom naar het reguliere Nederlandse onderwijs.

Meer informatie vindt u bij de organisatie LOWAN: ISK en het Nederlands onderwijssysteem - LOWAN

Heeft mijn kind leerplicht? 
Voor kinderen en jongeren uit Oekraïne gelden dezelfde regels als voor kinderen en 
jongeren uit Nederland. Zij zijn leerplichtig tot en met het schooljaar waarin zij 16 worden. 
Daarna geldt de zogenaamde kwalificatieplicht: als leerlingen 16 of 17 jaar oud zijn, maar 
nog geen startkwalificatie hebben, moeten zij die alsnog halen. 

Een startkwalificatie is een diploma op het niveau van minimaal havo of mbo-2 of hoger. Kijk op 
https://www.nuffic.nl/onderwijssystemen/oekraine/niveaus-van-diplomas voor meer informatie over het 
niveau van voortgezet onderwijs-diploma’s (vo-diploma) uit Oekraïne. 

Niet elk voortgezet-onderwijsdiploma uit Oekraïne voldoet aan de kwalificatieplicht. Bij twijfel, of als een 
certificaat van het behaalde resultaat nodig is, kunnen jongeren uit Oekraïne die hun diploma in Oekraïne 
hebben behaald een waardering vragen van dat diploma bij Nuffic  of de Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Hoe meld ik mijn kind 
aan bij een school?
U moet uw kind altijd schriftelijk aanmelden bij 
een school. Soms hebben scholen een systeem 
van centrale aanmelding, informeer daarom bij de 
school in de buurt of bij de gemeente naar de procedure. 

Een school beslist zelf of zij een leerling toelaat. Een school kan 
een toelatingsbeleid hebben, zoals een loting. Omdat uw kind 
nieuw is in Nederland kan een school kennis en vaardigheden 
van uw kind toetsen om zijn of haar niveau te bepalen. Als er 
twijfel bestaat over het niveau geldt dat de leerling instroomt op 
het hoogste niveau.

Een school met een internationale schakelklas laat elke leerling 
toe als er plek is. Binnen zes weken moet een school besluiten op 
uw verzoek om toelating.

Wat zijn de kosten 
voor mijn kind in het 
voortgezet onderwijs? 
Als ouder betaalt u geen lesgeld 
voor uw kind in het voortgezet 
onderwijs. De meeste boeken 
krijgt uw kind van school. 
Sommige lesmaterialen moet u 
wel zelf betalen. De school kan 
ook een ouderbijdrage vragen, u 
bent echter niet verplicht deze te 
voldoen.

https://www.lowan.nl/vo/scholen/
https://www.lowan.nl/vo/isk-en-het-nederlands-onderwijssysteem/
https://www.nuffic.nl/onderwijssystemen/oekraine/niveaus-van-diplomas
http://www.nuffic.nl
https://www.s-bb.nl
https://www.s-bb.nl
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Welke niveaus heeft het voortgezet onderwijs?
Het voortgezet onderwijs heeft verschillende niveaus. 

Vmbo (voorbereidend middelbaar onderwijs)

Het vmbo duurt vier jaar en heeft vier niveaus. Die verschillen van elkaar in niveau en in hoeveelheid 
praktijk en theoretisch onderwijs. Na het vmbo kan een leerling doorstromen naar het mbo.  
Soms stromen leerlingen na het vmbo door naar de havo.

Havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs)

De havo duurt vijf jaar en bereidt leerlingen voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs 
(hbo). Een leerling kan met een diploma ook doorstromen naar het vwo. In de bovenbouw van de 
havo kiest een leerling uit 4 richtingen (profielen): natuur en techniek; natuur en gezondheid; 
economie en maatschappij; cultuur en maatschappij. 

Vwo (Voortgezet wetenschappelijk onderwijs)

Het vwo duurt zes jaar en bereidt leerlingen voor op een studie aan de universiteit. Leerlingen 
mogen erna ook naar het hbo of het mbo. De eerste drie jaar vormen de onderbouw. Zit een leerling 
in de bovenbouw van vwo dan kan hij of zij kiezen uit 4 richtingen (profielen): natuur en techniek; 
natuur en gezondheid; economie en maatschappij; cultuur en maatschappij.

Wat houdt het voortgezet 
speciaal onderwijs (vso) in?
Ook als uw kind extra ondersteuning nodig 
heeft, bijvoorbeeld door ziekte of een beperking, kan het naar een 
normale school. De meeste scholen kunnen die extra ondersteuning 
bieden. Heel soms heeft een kind specialistische ondersteuning 
nodig, die een gewone school niet kan bieden. In dat geval kunnen 
zij naar een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Om naar een vso-school te kunnen, heeft een leerling een 
toelaatbaarheids verklaring nodig. Als u uw kind aanmeldt bij een 
school en opmerkt dat er extra ondersteuning nodig is, zal de school 
u helpen om een passende plek voor uw kind te vinden

Meer informatie vindt u hier.

Mag mijn kind op 
afstand onderwijs 
uit Oekraïne volgen?
Het volgen op afstand van 
Oekraïens onderwijs is binnen 
het Nederlandse onderwijs-
systeem beperkt mogelijk. 

Mocht u hier vragen over 
hebben dan 
kunt u contact 
opnemen met 
de directeur 
van uw school.

Waar kan ik terecht met andere specifieke 
vragen over een school?
Neem contact op met de schooldirecteur van de school. Op Rijksoverheid.nl 
vindt u meer informatie over het Nederlandse onderwijssysteem.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/speciaal-onderwijs
http://www.rijksoverheid.nl

