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Wat we weten over de kinderen uit Oekraïne

• Vluchtelingenkinderen zijn niet anders dan andere kinderen; 
grotendeels kinderen met een normale hechting

• De meeste kinderen en jongeren veren vanzelf terug
• Focus op ‘het normale opgroeien’ in plaats van op hulp en zorg
• Veel samen met hun ouders/familie; steun voor herstel
• Een deel van hen heeft op termijn extra begeleiding nodig omdat 

ze traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt



De eerste twee weken 

• vooral eerst uitrusten, ruimte om te kunnen landen
• zo veel mogelijk kind laten zijn
• dagstructuur, onderwijs of zinvolle dagbesteding
• herkenbaar eten
• contact met familie uit land van herkomst
• Stabiele woonplek
• Duidelijke informatievoorziening (ouders) en 

vertrouwenspersonen
• Werk samen met ouders en versterk contact kinderen en ouders



Wat werkt niet in de eerste weken?
• Actieve aandacht aan nare ervaringen of trauma’s;
• Nu traumahulp aanbieden. Waarschijnlijk herstelt 80-90% zelf.
• Aanbodgericht en vanuit goede intenties zaken aanbieden; vanuit 

dankbaarheid extra lastig om nee te zeggen.
• Uit handen nemen: vooral voor jongeren van belang in deze 

situaties zelf regie en grip te kunnen ervaren: inclusief nee mogen 
zeggen.



Wat weten we over opgroeien en opvoeden in Oekraïne? 

• Betaald zwangerschapsverlof 4 maanden, onbetaald ouderschapsverlof 3 jaar mogelijk 

• Kinderopvang vanaf 2 jaar

• Leerplicht vanaf 6 jaar: 4 jaar basisonderwijs, 5 jaar voortgezet onderwijs, vanaf 10 jaar. 

• Daarna twee jaar tweede fase VO

• Kinderen hebben vaak een serieuze vrije tijdsinvulling: veel tijd, hoog niveau

• Opa’s en oma’s hebben een vanzelfsprekende rol in de opvoeding 

• Relatief veel kindertehuizen        



Wat zegt dit over de rol van de gemeente? 
• Wettelijke verplichtingen voor vluchtelingenkinderen zijn 

grotendeels gelijk aan die voor Nederlandse kinderen: jeugdwet, 
leerplicht, JGZ zijn van toepassing; 

• Focus op ‘basis op orde’, jeugdhulp voor een grote groep kinderen 
nu niet nodig. Onderwijs, JGZ èn vrije tijd wel; 

• Lukt volwaardig onderwijs nog niet? Kinderen fysiek bij elkaar 
brengen en onder begeleiding laten spelen helpt ook.   



Wat zegt dit over de rol van de gemeente? 
• Appèl op ‘de pedagogische basis’ om kinderen en jongeren op te nemen bij scouting, 

sport, kinderopvang, verenigingen etc. Benut lokale/ regionale sportakkoorden om tot 

afspraken te komen over inzet buurtsportcoaches;

• Faciliteer de toegang tot basisvoorzieningen: voorkom armoede en daarmee uitsluiting. 

Via het jeugdfonds sport en cultuur kunnen organisaties extra financiering aanvragen;

• Zet in op maatjes/ mentoren en informele steunnetwerken voor kinderen, jongeren én 

hun ouders. Iets doen geeft grip: activeer deze kracht ook in Oekraïense gemeenschap 

zelf (vrijwilligers, leerkrachten, kinderopvangmedewerkers etc.)

• Contact, ontspanning, meedoen draagt bij aan veiligheid, welbevinden en veerkracht.



Materialen in het Oekraïens voor de vrije tijd

Luistersprookjes :
• https://kazky.suspilne.media/list.php

• https://t.me/pavlushaiyava

• https://t.me/kazky_ukr

In meerdere talen:
• De jongen en de walvis – Prentenboeken in alle 

talen

Luisterboeken, spelletjes en 

(psychologisch) advies:
• Voor ouders en kinderen in een gesloten ruimte

Grote collectie goede kwaliteit 
tekenfilms voor verschillende leeftijden 
(gratis, geen registratie):
• MEGOGO.net

https://kazky.suspilne.media/list.php
https://t.me/pavlushaiyava
https://t.me/kazky_ukr
https://prentenboekeninalletalen.nl/de-jongen-en-de-walvis/
http://www.barabooka.com.ua/yak-dopomagati-dityam-u-zamknenomu-prostori/
https://megogo.net/ua/search-extended?category_id=mult&main_tab=filters&sort=popular&vod_free=true


Online onderwijs in het Oekraïens 
• Online lessen voor kinderen 3 - 6 jaar: NUMO
• Online lessen (diverse leeftijd, van 4 tot 17 jaar; art-

therapie, rekenen, storytellen): Nieuwe Oekraïense school
• Online channel met dagelijks activiteitenrooster met 

aandacht voor fysieke en mentale gezondheid (diverse 
leeftijden) Dity OekraÏeny
• Afstandsonderwijs Oekraïense ministerie van OCW
• Як користуватися | ВШО (e-school.net.ua)

https://www.facebook.com/UNICEFUkraine/videos/259644103046551/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://nus.org.ua/articles/piznavalni-onlajn-zustrichi-dlya-ditej-3-bereznya/?fbclid=IwAR3VSNcp0soiXlSt25KPBUIGU4rjiXdIpu9xUOh6a4YhpIEB8A6_RzdTTYs
https://t.me/dity_diyi
https://lms.e-school.net.ua/guide


Vrijetijdsactiviteiten (aanbod groeit snel)

• Gratis dierentuinen Artis, Almere Jungle, …
• Gratis musea Rijksmuseum, Zaans museum (met een voucher), …
• Particuliere initiatieven:

• Online poster met vrijetijdsactiviteiten in verschillende steden, o.a.: 
• Yogalessen (Amsterdam) 
• Ukrainian playgroup in Leiden
• Gratis sketchsessies voor kinderen (Amsterdam)
• Tekenworkshop voor kinderen (Den Haag)

• Safari voor kinderen in de Beekse Bergen (groot succes!)
• Scouting Nederland is bezig met opzetten van activiteiten. 

https://www.artis.nl/
https://almerejungle.nl/
https://www.rijksmuseum.nl/nl
https://zaansmuseum.nl/zien-doen/gratis-toegang-voor-mensen-uit-oekraine/
https://t.me/art_club_ua
https://www.facebook.com/groups/288508393360736/
https://www.instagram.com/kateryna_ti_art/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CbHn4mfNgb9/?utm_medium=copy_link
https://www.scouting.nl/updates/wat-jouw-groep-kan-doen-voor-vluchtelingen
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• Rotterdam opent Oekraïens Huis | Rotterdam.nl (met een speelplek voor 
kinderen)

• TeamUp organiseert spel- en bewegingsactiviteiten voor gevluchte kinderen
• Weekendscholen (Amsterdam, Voorburg, Groningen, Utrecht, Eindhoven, 

Rotterdam, Haarlem) + een creatieve school voor Oekraïense kinderen in 
Rotterdam (nog te checken); 

• Oekraïense kerken (Groningen, Utrecht, Alkmaar, Den Haag, Eindhoven) 

https://www.rotterdam.nl/nieuws/oekraiens-huis/
https://www.savethechildren.nl/waar-werken-we/nederland/teamup-gevluchte-kinderen-in-nederland?gclid=CjwKCAiAg6yRBhBNEiwAeVyL0BLszznsaoNpLU3-9EF2KGuMkMU71kA-1Nyg31O-KVflRozu67MfQRoCL10QAvD_BwE
https://ukrainianschool.nl/oekra%C3%AFense-school
https://oekraienseschool.nl/nl/
https://www.facebook.com/UASchoolGroningen/photos/
https://www.facebook.com/ua.school.utrecht/
https://woelyk.wix.com/home
https://www.facebook.com/ua.school.rotterdam/
https://www.haarlem4ukraine.nl/2022/03/14/the-first-day-for-the-ukrainian-weekend-school-in-haarlem/
https://www.ukrainians.nl/houses-of-worship/
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Oekraïense kinderen doen vaak serieus aan sport, muziek en kunstopleidingen. 
Daar zal straks behoefte aan zijn bij de vluchtelingkinderen. 
• Particuliere initiatieven in dit verband:

• Gratis turnles voor de kleintjes en voor gevorderden om in vorm te 
blijven: RGstudio.nl (Amsterdam)

• Mensen op Facebook bieden mogelijkheid om bij hen thuis eigen 
muziekinstrument te gebruiken voor oefening

• Vraag naar mogelijkheden om paardrijden weer op te pakken (sommige 
kinderen hebben afscheid moeten nemen van hun paard) 

• Mogelijkheden om gratis mee te trainen in atletiek (den Haag)

https://rgstudio.nl/
https://www.denhaagfm.nl/dhfm/4546191/oekraiense-vluchtelingen-kunnen-gratis-trainen-bij-haag-atletiek


Een aantal relevante zaken voor volgende fases 
• Screening JGZ bij vermoeden van problematiek;
• Kinderopvang voor werkende moeders; 
• Opvang voor AMV-ers uit Oekraïne: 

https://www.nidos.nl/oekraine/
• Welbevinden op school Hoe werk je aan welbevinden op scholen 

met vluchtelingen en andere nieuwkomers? - Pharos
• Jeugdhulp en onderwijsondersteuning 
• https://www.zoschakeltueentolkin.nl/tolk-voor-oekra%C3%AFners

https://www.nidos.nl/oekraine/
https://www.pharos.nl/infosheets/hoe-werk-je-aan-welbevinden-op-scholen-met-vluchtelingen-en-andere-nieuwkomers/
https://www.zoschakeltueentolkin.nl/tolk-voor-oekra%C3%AFners


Relevante links
• Onderwijs: Oekraïne – LOWAN
• Jeugdgezondheidszorg: JGZ en Oekraïense gezinnen - Jeugdartsen 

Nederland (ajnjeugdartsen.nl)
• Zorg en ondersteuning: Zorg en ondersteuning voor Oekraïense 

vluchtelingen – Pharos
• Rijksoverheid: Opvang vluchtelingen uit Oekraïne | Rijksoverheid.nl
• Movisie: Oekraïne dossier 
• NJi: Vluchtelingenkinderen | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl)

xxxxxx

https://www.lowan.nl/po/oekraine/
https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/jgz-en-oekraiense-gezinnen/
https://www.pharos.nl/zorg-en-ondersteuning-voor-oekraiense-vluchtelingen/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine?utm_campaign=oekraine&utm_source=rijksoverheid.nl/opvangoekraine&utm_medium=redirect
https://www.movisie.nl/gevolgen-oorlog-oekraine-sociaal-domein
https://www.nji.nl/vluchtelingenkinderen

