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Aan DOO 

Van Jan Veenker/Mirjam Buster 

Datum 28-3-2022 

Betreft Update onderwijs aan kinderen uit Oekraïne 

 
De plaatsing van gezinnen (en dus kinderen) uit Oekraïne in de gemeenten waarin wij werken begint vorm 
te krijgen. De gemeenten hebben locaties voor huisvesting aangewezen, met onderwijs en kinderopvang 
wordt gekeken op welke wijze het onderwijs en de opvang voor deze doelgroep gerealiseerd kan worden. 
Hierbij willen we jullie een update geven van de nu bekende keuzes en inrichtingen. Deze verschillen per 
gemeente (zie onder).  
 
Het gebeurt nog sporadisch dat mensen in gastgezinnen verblijven. Gezien wordt dat dit vaak kortdurend 
is vanwege de impact op het gastgezin. Wanneer mensen in een gastgezin verblijven is het belangrijk dat 
ze zich aanmelden bij de gemeente, zodat er een compleet overzicht ontstaat van het aantal vluchtelingen.  
 
Met de gemeenten bespreken we de inzet van sport en cultuur, ter aanvulling op het onderwijs.  
 
Op de site https://obo-wbr.nl/opvang-kinderen-oekraine/ bundelen we alle beschikbare informatie over 
het onderwijs aan kinderen uit Oekraïne.  
 
Op werkenbijobo.nl staat een vacature voor onderwijsassistenten en leerkrachten NT2. Heb je in je 
netwerk nog mensen, wijs ze hier dan op. Ook voor deze vacature geldt de aanbrengbonus.  
 
Heb je vragen, mail dan naar oekraine@obo-wbr.nl. Marloes, Denise en/of Mirjam zal je vraag z.s.m. 
beantwoorden.  
 
Keuzes per gemeente: 
 
Roosendaal: 
Gezinnen worden geplaatst in de Brink, er wordt gekeken naar uitbreiding naar Moerweide. Voor de 
kinderen is er aanbod van onderwijs en opvang op de Gezellehoek, in samenwerking met Kober.  
 
Halderberge: 
Huisvesting vindt plaats in Maria ter Engelen. Ook is er een doorstroomlocatie bij Bovendonk. Er zijn nog 
geen keuzes gemaakt, maar de gemeente neigt naar een meersporenbeleid: 

- Peuters kunnen geplaatst worden bij Stichting Kinderopvang Oudenbosch 
- Kleuters kunnen op alle scholen instromen 
- Groep 3 t/m 8: centraal lespunt in de Vossenberg 
- Er wordt een ISK lespunt opgezet op het Markland 

We zien liever een andere invulling, met onderwijs en opvang lokaal georganiseerd, zodat ouders op 1 
locatie terecht kunnen.  
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Moerdijk: 
De gemeente kiest voor centralisering van het onderwijs.  Er is gekozen voor plaatsing op 3 scholen, per 
school is bepaald vanuit welke plekken daar kinderen geplaatst worden:   

- Springplank; Fijnaart - Willemstad – Helwijk – Heiningen 
- De Toren; Zevenbergen– Langeweg – Zevenbergsche Hoek – Moerdijk  
- St Jozes; Noordhoek - Klundert – Standdaarbuiten 

o Uitzondering daarvan = Opvang locatie Westende komt ook richting De Toren in 
verband met de doorstroom van deze vluchtelingen naar Zevenbergen op termijn. 

- Leerlingen vanaf 12+ kunnen terecht op Markland Zevenbergen 
 
 
Drimmelen: 
In Terheijden is er geen centrale opvang. Als er kinderen worden aangemeld die in een gastgezin 
verblijven kunnen die terecht in het onderwijs.  
 
Rucphen: 
Hier zijn nog geen keuzes gemaakt. De gesprekken met de gemeente worden op korte termijn opgestart. 
Zodra er meer duidelijk wordt zullen we dit laten weten.  
 
 


