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ONDERWERP
Collegebericht: Beantwoording raadsvragen VVD Onderwijs aan Oekraïners
Op 5 juli jl. heeft de VVD fractie schriftelijke vragen gesteld over het onderwijs aan
Oekraïense kinderen. Hieronder de vragen met in het rood de antwoorden.
VRAAG
In de gemeenteraad van 24 mei lichtte de burgemeester naar aanleiding van mijn
vragen toe dat Oekraïense vluchtelingen onder de 12 jaar in onze regio nu een dag
in de week onderwijs krijgen (alleen taalonderwijs via de internationale taalklas).
Maar ook dat Heemstede dat onwenselijk vindt en wilde inzetten op een
programma met onder andere onderwijs in de zomervakantie. En dat het zowel de
hoop als het streven was om meer onderwijs te bewerkstelligen via instroom op
scholen na de zomer, in overleg met de scholen.
In de commissie samenleving van 14 juni zei de wethouder dat ook na de zomer
de kinderen onder de 12 jaar een dag onderwijs in de week blijven krijgen.
Veel andere gemeenten zorgen voor onderwijs op scholen, of althans in ieder
geval meer onderwijs voor deze leeftijdsgroep, die zich in een belangrijke
ontwikkelingsfase bevindt. Een deel zal naar Oekraïne teruggaan, maar dit kan
nog lang duren. En een deel zal in Nederland blijven, en daardoor zoveel mogelijk
basis in taal kunnen gebruiken, alsmede zo min mogelijk achterstand in leerstof.
Vragen
1) Welk programma is er qua onderwijs in de zomer geregeld?
De scholen zijn in de zomervakantie gesloten.
Voor de Oekraïense kinderen in Heemstede werkt de gemeente in samenwerking
met lokale welzijns- en jongerenorganisaties aan een zomerprogramma. Er worden
diverse activiteiten georganiseerd, zoals sport- en spelactiviteiten, een zomerklas
met als thema ‘beroepen’, en een online game en bingo. Dit programma is bedoeld
zowel voor kinderen in de gemeentelijke opvang als in de particuliere opvang en
zal ook naar beide groepen worden gecommuniceerd.
2) Hoeveel kinderen onder de 12 en onder de 18 worden verwacht bij de start van
het schooljaar in Heemstede te verblijven?
Er verblijven ongeveer 30 leerplichtige Oekraïense kinderen in Heemstede, meer
dan de helft is jonger dan 12 jaar.
Het is niet te voorspellen wat de in-/uitstroom precies gaat zijn. Verwacht wordt dat
het aantal (leerplichtige) Oekraïense kinderen in Heemstede de komende periode
ongeveer hetzelfde blijft.
3) Klopt het dat er voor kinderen onder de 12 jaar na de zomer nog steeds alleen
een dag Nederlands taalonderwijs is?
Nee, dit klopt niet. Het onderwijs op de Internationale Taalklas is in mei gestart met
1 dag in de week en is de afgelopen weken steeds verder uitgebreid. Het is de
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bedoeling dat na de zomervakantie alle kinderen 5 dagen naar school gaan. Alle
leerlingen van de ISK zullen dan zijn samengevoegd.
4) Zo ja, welke inspanningen worden er verricht om dit onderwijs toch uit te
breiden, en wanneer wordt resultaat verwacht?
5) Mocht de onder 4 bedoelde uitbreiding lastig verlopen, wat zijn hier de redenen
voor?
In het onderwijs is sprake van een tekort aan personeel. Afgelopen periode is
intensief gezocht naar extra personeel. Dit bleek een lastige opgave. Met creatieve
oplossingen (samenwerking met PABO, inzet Oekraïense docenten) is men er in
geslaagd uit te breiden.
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