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1 Inleiding en vraagstelling 

 Achtergrond 

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne eind februari 2022 is er een grote vluchtelingenstroom op 

gang gekomen, met daarbij veel leerplichtige minderjarigen. Deze kinderen krijgen een plek in het 

Nederlandse onderwijssysteem en begin april kregen de eerste gevluchte leerlingen uit Oekraïne voor het 

eerst les in Nederland. Deze leerlingen kunnen in principe overal aangemeld worden, maar worden bij 

voorkeur zoveel mogelijk opgevangen bij scholen met nieuwkomersklassen (primair onderwijs) of met 

internationale schakelklassen (voortgezet onderwijs).  

 

Vanwege de hoge instroomcijfers, is het niet altijd haalbaar leerlingen in te schrijven bij een nieuwkomers-

klas of ISK; scholen lopen tegen de grenzen van hun capaciteit aan. Leerlingen kunnen daarom ook worden 

aangemeld op een school die geen nieuwkomersvoorziening is; een school kan dan in overleg met de nieuw-

komersvoorziening in de buurt of met LOWAN bekijken of de deskundigheid beschikbaar is (of verkregen kan 

worden) om de leerling(en) een goed aanbod te bieden. Daarnaast kan opgeschaald worden naar tijdelijke 

onderwijsvoorzieningen (met aangepaste eisen en voorwaarden rond het inrichten van het onderwijs-

programma, de aansluiting met ‘regulier’ nieuwkomersonderwijs of het reguliere programma, aantrekken 

van docenten, het opzetten van de tijdelijke onderwijsvoorzieningen en de samenwerking met gemeenten). 

De tijdelijke onderwijsvoorzieningen kunnen bestaan uit aparte klassen binnen een bestaande school, maar 

ook uit nieuwe (tijdelijke) locaties, als er niet genoeg ruimte is in bestaande scholen/ schoolgebouwen 

(dislocaties in het po, tijdelijke nevenvestigingen in het vo). In alle gevallen dienen deze leerlingen zo snel 

mogelijk ingeschreven te worden in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) van de Dienst Uitvoering 

Onderwijs (DUO). Er is door het ministerie een wekelijks overzicht van inschrijvingen ontwikkeld om in 

kaart te brengen in welke gemeenten leerlingen uit Oekraïne zich bevinden, gebaseerd op de 

aanmeldingscijfers van schoolbesturen die door DUO worden verwerkt. Omdat scholen soms achterlopen 

met het aanmelden van leerlingen en Oekraïense vluchtelingen zich (door het Europees verdrag van vrij 

reizen) niet aan hoeven te melden als asielzoeker, is niet op alle bewegingen goed zicht; het overzicht 

loopt in sommige gevallen achter. 

 Vraag- en doelstellingen 

Met behulp van vier peilingen op vier verschillende momenten, valideert OCW de aantallen leerlingen uit 

Oekraïne in het overzicht; de peilingen laten zien in hoeverre het overzicht overeenkomt met de 

daadwerkelijke aantallen leerlingen uit Oekraïne. Daarnaast worden de peilingen benut om inzicht te 

verkrijgen in de uitwerking van het door het Ministerie opgestelde beleid rondom de opvang en het 

schoolgaan van leerlingen uit Oekraïne. De eerste peiling stond open van woensdag 11 mei tot en met 

dinsdag 17 mei. 
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 Opzet en methode 

ResearchNed heeft op basis van de gegevens die beschikbaar zijn bij DUO een database gemaakt waarin de 

BBO-gegevens gekoppeld zijn aan de organisatiegegevens van alle 8.699 po, vo, pro en (v)so scholen. Van 

OCW ontving ResearchNed de brincodes van alle scholen die bekend zijn als ISK/EOA-school (Internationale 

Schakelklas/Eerste Opvang Anderstaligen) of een nieuwkomersschool (po). Deze indicator is toegevoegd aan 

alles vestigingen binnen deze brincodes. In dit rapport is voor al deze scholen de term ‘ISK’ gehanteerd, 

zowel voor po als voor vo. Alle scholen werden op woensdag 11 mei via de mail uitgenodigd om de eerste 

peiling in te vullen. Daarnaast werden in de OCW Nieuwsflits en communicatie van het LOWAN, de VO-raad 

en de PO-Raad berichten opgenomen over de peilingen. Scholen konden via een ‘lost-link-tool’ zelf hun 

unieke link naar de vragenlijst laten toesturen om de peiling mee in te vullen. Voor de drie volgende 

peilingen nodigen we de directeuren rechtstreeks uit per e-mail; we vragen hiervoor aan het eind van de 

peiling om een mailadres achter te laten. Dit adres wordt gebruikt voor de vervolgmetingen. 

Tabel 1: Respons bruto (ongewogen) 

  Geen ISK-scholen ISK-scholen Totaal 

Niet meegenomen n % n % n % 

BO 528 59% 43 52% 571 58% 

SO 255 28% 0 0% 255 26% 

VO 119 13% 40 48% 159 16% 

Totaal 902 100% 83 100% 985 100% 

Valide respons       

BO 1.800 84% 155 56% 1.955 81% 

SO 0 0% 0 0% 0 0% 

VO 332 16% 123 44% 455 19% 

Totaal 2.132 100% 278 100% 2.410 100% 

Totale respons       

BO 2.328 77% 198 55% 2.526 74% 

SO 255 8% 0 0% 255 8% 

VO 451 15% 163 45% 614 18% 

Totaal 3.034 100% 361 100% 3.395 100% 

Bron: ResearchNed | Eerste peiling leerlingen uit Oekraïne in opdracht van OCW 

Vergelijken we het aantal scholen die hebben gerespondeerd met het totaal aantal scholen, dan komen we 

tot een bruto respons (alles meegeteld) van 39 procent en een bruikbare respons (exclusief incompletes en 

niet-valide records) van 28 procent (tabel 2).  

Tabel 2: Responspercentages 

 Geen ISK-school ISK-school Totaal 

 
Bruto respons% 

Bruikbaar 
respons% Bruto respons% 

Bruikbaar 
respons% Bruto respons% 

Bruikbaar 
respons% 

BO 38% 30% 46% 36% 39% 30% 

SO 42%    42%  

VO 38% 28% 38% 29% 38% 28% 

Totaal 39% 27% 42% 32% 39% 28% 

Bron: ResearchNed | Eerste peiling leerlingen uit Oekraïne in opdracht van OCW 
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In met name het basisonderwijs ligt de respons onder de nieuwkomersscholen (ISK) iets hoger dan onder de 

andere scholen. In het vo is er weinig verschil. Op basis van de onevenwichtigheid zijn de gegevens ge-

wogen voor steekproefafwijkingen. Voor het bepalen van de weegfactor is gekeken naar de onderwijssector 

(po/vo), wel of geen ISK/nieuwkomersschool en veiligheidsregio (25 regio’s). Deze indelingen zijn gebruikt 

voor het bepalen van de weegfactor. Hiermee hebben de antwoorden van alle scholen een bepaald gewicht 

gekregen, zodat we uit kunnen gaan van een representatieve vertegenwoordiging van de scholen naar 

veiligheidsregio, sector en ISK/ nieuwkomersschool. De grootte van de weegfactor is bekeken. Geen enkele 

weegfactor is excessief hoog. De weegfactoren vallen tussen de 0,5 (een antwoord van een school telt voor 

0,5 mee in het totaal en 2,43 een antwoord van een school telt voor 2,43 mee in het totaal). Tabel 3 laat 

de gewogen en ongewogen aantallen zien in de populatie en respons (gewogen en ongewogen). Daaruit is af 

te leiden dat de verdeling van de gewogen aantallen exact overeenkomt met die in de populatie. Bij het 

vervaardigen van de tabellen en figuren gaat het altijd om gewogen gegevens, tenzij anders is aangegeven. 

Tabel 3: Valide respons, populatie en weging 

  Geen ISK-scholen ISK-scholen Totaal 

Ongewogen n % n % n % 

BO 1.800 84% 155 56% 1.955 81% 

VO 332 16% 123 44% 455 19% 

Totaal 2.132 100% 278 100% 2.410 100% 

Gewogen       

BO 1.802 84% 125 50% 1.927 80% 

VO 348 16% 126 50% 474 20% 

Totaal 2.150 100% 251 100% 2.401 100% 

Populatie       

BO 6.052 84% 433 50% 6.485 80% 

VO 1.177 16% 431 50% 1.608 20% 

Totaal 7.229 100% 864 100% 8.093 100% 

Bron: ResearchNed | Eerste peiling leerlingen uit Oekraïne in opdracht van OCW 

Driekwart van de scholen die deze eerste peiling invulden, bleken reguliere basisscholen te zijn, al dan niet 

met enkele (klassen voor) nieuwkomers (zie figuur 1). Van de ISK-scholen is het merendeel (27%) een 

reguliere middelbare school met een afdeling ISK/EOA.  

 

Figuur 1: Omschrijving van de school (po/vo samen) 
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 Validatie van de cijfers 

Een van de doelen van het onderzoek is de validatie van de cijfers die door DUO verzameld zijn. Hiervoor 

heeft OCW de cijfers vergeleken met de formele registraties. OCW baseert zich bij de validatie op de 

antwoorden van ongeveer 2.000 po-scholen en zo’n 450 vo-scholen. Een groot deel van de scholen geeft aan 

dat ze geen leerlingen uit Oekraïne opvangen en dat komt ook overeen met wat bij DUO is geregistreerd: 

1.373 scholen in het po (~70% respondenten) en 349 scholen in het vo (~80% van de respondenten). De 

overige dertig procent van de respondenten in het po en twintig procent van de respondenten in het vo 

vangt wel leerlingen op volgens DUO. De po-respondenten die ook leerlingen opvangen volgens DUO, 

vertegenwoordigen zo’n veertig procent van het totaal aantal scholen dat volgens DUO-registraties 

leerlingen huisvesten (op deze scholen zit ook ongeveer 40% van de leerlingen die bij DUO bekend zijn). De 

vo-respondenten die ook leerlingen opvangen volgens DUO, vertegenwoordigen zo’n vijftig procent van het 

totaal aantal scholen dat volgens DUO-registraties leerlingen huisvest (op deze scholen zit ook ongeveer 50% 

procent van de leerlingen die bij DUO bekend zijn). 

 

Voor 33 procent van de po-respondenten die leerlingen opvangen, komt het aantal exact overeen met wat 

bij DUO bekend is. Voor een kwart van deze respondenten komen de aantallen overeen als de leerlingen 

van wie de nationaliteit niet bekend is ook meegenomen worden. Bij de overige po-scholen zitten we met 

de DUO-gegevens ongeveer even vaak boven de gegevens uit de peiling als eronder. Bij veertig scholen 

wijkt de DUO registratie meer dan vijf leerlingen af van wat in de enquête is ingevuld. Dit is twee procent 

van het totaal aantal scholen dat de vragenlijst heeft ingevuld. Opnieuw zitten we hier in ongeveer de helft 

van de gevallen boven het aantal leerlingen dat in de enquête wordt gerapporteerd en met de andere helft 

eronder. 

 

Voor twintig procent van de vo-respondenten die leerlingen opvangen, komt het aantal exact overeen met 

wat bij DUO bekend is. Voor zo’n vijftien procent van de respondenten klopt het als we leerlingen van wie 

de nationaliteit niet bekend is meenemen ook. Bij de overige vo-scholen zijn de DUO-gegevens ongeveer 

even vaak boven de gegevens uit de peiling als dat deze eronder zitten. Bij twintig scholen wijkt de DUO 

registratie meer dan tien leerlingen af van wat in de enquête is ingevuld. Dit is vier procent van het totaal 

aantal scholen dat de vragenlijst heeft ingevuld. Opnieuw vallen de gegevens van DUO in ongeveer de helft 

van de gevallen boven het aantal leerlingen dat in de enquête wordt gerapporteerd en in de andere helft 

eronder. 

 

Al met al lijken de DUO-gegevens dus redelijk betrouwbaar, maar er is natuurlijk wel nog enige ruis. In 

beide sectoren laten de DUO-gegevens een lager aantal leerlingen zien dan de gegevens uit de peiling. In 

het po bevat de steekproef ongeveer achttien procent meer leerlingen dan bij DUO bekend. In het vo is dit 

zes procent. Vermoedelijk komt dit omdat een deel van de leerlingen al wel naar school gaat, maar nog 

niet is ingeschreven op school. 

 Leeswijzer 

Het navolgende hoofdstuk beschrijft de resultaten op de beleidsvragen. Bij de meeste resultaten is daarbij 

onderscheid gemaakt tussen ISK-scholen en niet-ISK-scholen. In het vo worden hiermee de scholen aange-

duid met een Internationale Schakelklas/Eerste Opvang Anderstaligen; in het po betreft het nieuwkomers-

scholen of scholen met veel nieuwkomersleerlingen. Deze registraties zijn aangeleverd via OCW. In het 

resultatendeel zijn alle resultaten op hoofdlijnen weergegeven in de vorm van grafische presentaties. De 

bijlage bevat een overzicht met numerieke tabellen, waarin ook steeds aantallen zijn opgenomen. Zoals 

aangegeven, zijn alle resultaten gewogen voor steekproefafwijkingen, tenzij anders is aangegeven. 
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2 Resultaten 

Figuur 2 laat zien dat in het primair onderwijs op dit moment door een kwart van de scholen leerlingen uit 

Oekraïne worden opgevangen. Dit aandeel ligt (logischerwijs) hoger onder ISK-scholen: daar vangt ruim 

vijftig procent van de scholen op dit moment leerlingen uit deze groep op, bij niet-ISK scholen gaat het om 

23 procent. ISK-scholen vangen het vaakst meer dan tien leerlingen op; reguliere scholen het vaakst één à 

twee leerlingen. Naast de huidige opvang, is er ook gevraagd in te schatten voor hoeveel leerlingen er nog 

ruimte is. Van de ISK-scholen gaf ruim een kwart aan dat er geen ruimte (meer) is voor nieuwe leerlingen; 

onder de reguliere scholen gaf 37 procent dit aan. Reguliere scholen geven het vaakst aan voor zes tot tien 

leerlingen opvang te kunnen regelen, onder ISK-scholen kan men vaker voor meer dan tien leerlingen 

opvang regelen. 

 

Figuur 2: Aantal leerlingen dat momenteel wordt opgevangen en opvangcapaciteit in het po (categorieën) 

In het voortgezet onderwijs geeft eveneens nagenoeg een kwart (26%) van de scholen aan leerlingen uit 

Oekraïne op te vangen (figuur 3). Onder reguliere scholen gaat het om zeventien procent van de scholen, 

onder ISK-scholen om 51 procent. De eerste groep scholen geeft het vaakst aan minder dan tien leerlingen 

op te vangen; ISK-scholen vangen het vaakst 21 tot vijftig leerlingen op. Gevraagd naar de nog beschikbare 

opvangcapaciteit voor leerlingen uit Oekraïne, geeft iets meer dan de helft (51%) van de niet-ISK-scholen in 

het vo aan nog ruimte te hebben; meestal voor tien tot twintig leerlingen. Van de ISK-scholen geeft 58 

procent aan nog over capaciteit te beschikken en ook hier is de meeste plek beschikbaar voor tien tot 

twintig leerlingen.  

 

Figuur 3: Aantal leerlingen dat momenteel wordt opgevangen en opvangcapaciteit in het vo (categorieën) 
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Uit de peiling komt naar voren dat er een brede steun is onder schoolleiders om indien nodig capaciteit te 

creëren voor Oekraïense leerlingen. Ook komt naar voren bij dat het faciliteren van onderwijs tot 

knelpunten leidt, zoals bij het aantrekken van voldoende bevoegd (NT2) personeel. Daarom zal de werkelijk 

beschikbare capaciteit, met name voor het geschikte onderwijs voor nieuwkomers, waarschijnlijk lager 

liggen dan uit deze inschattingen naar voren komt. 

 

Er is ook uitgevraagd hoeveel Oekraïense personen werkzaam zijn op de school, bijvoorbeeld als leerkracht 

of als onderwijs ondersteunend personeel (oop). Op ruim twintig procent van alle scholen (po en vo samen) 

zijn mensen uit Oekraïne aan het werk: op de ISK-scholen was dit bij 46 procent van de scholen het geval, 

bij reguliere scholen bij zestien procent (figuur 4). Op ISK-scholen in het voortgezet onderwijs zijn het 

vaakst (61%) Oekraïense mensen werkzaam, op niet-ISK-scholen in het po het minst vaak (12%). 

 

Figuur 4: Aantallen Oekraïense mensen werkzaam op school 

In de meeste gevallen werken scholen samen met andere scholen in de buurt waar Oekraïense leerlingen 

worden opgevangen: zowel bij ISK-scholen als reguliere scholen bedraagt het percentage dat samenwerkt 

met andere scholen in de buurt ongeveer 65 procent (figuur 5).  

 

Figuur 5: Werkt u samen met andere scholen in de buurt waar Oekraïense leerlingen centraal worden 
opgevangen? (po/vo samen) 

Wanneer scholen (nog) geen leerlingen uit Oekraïne opvangen, maar wel aangeven capaciteit te hebben 

hiervoor, is gevraagd naar de achtergrond bij dit scenario: figuur 6 geeft hier inzicht in. In ongeveer de 

helft van de gevallen, zowel op ISK-scholen als op reguliere scholen, hebben zich simpelweg nog geen 

leerlingen uit Oekraïne gemeld. In (iets meer dan) dertig procent van de situaties waarin er wel capaciteit 

is, maar nog geen leerlingen worden opgevangen, komt dit omdat leerlingen worden doorverwezen naar 

bestaande nieuwkomersvoorzieningen; dit speelt logischerwijs iets vaker bij scholen die géén ISK zijn.  
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Figuur 6: Toelichting geen opvang, wel capaciteit (po/vo samen) 

De meeste scholen hebben moeite met het aantrekken van voldoende bevoegd (NT2) personeel (figuur 7). 

Van de ISK-scholen heeft iets minder dan een kwart géén moeite met het vinden van bevoegde docenten; 

op reguliere scholen is dat vijftien procent.  

 

Figuur 7: In hoeverre lukt het uw school om voldoende bevoegde (NT2-)docenten aan te trekken voor het 
onderwijs aan nieuwkomers? (po/vo samen) 

Gevraagd naar de vorm van onderwijs die scholen bieden aan leerlingen uit Oekraïne, blijkt dat er het 

vaakst aangesloten wordt bij het reguliere Nederlandse onderwijs. Dit geldt (uiteraard) met name voor 

reguliere scholen (po 51%, vo 17% vs. ISK-scholen po 22% en vo 4%). Bijna een kwart van de scholen biedt de 

leerlingen normaal nieuwkomers-/ NT-2 onderwijs, met name op de ISK-scholen (po 54%, vo 34% vs. 

reguliere scholen po 19% en vo 6%).  

 

Figuur 8: Welke vorm van onderwijs biedt u aan leerlingen uit Oekraïne? (meer antwoorden mogelijk) 
(po/vo samen) 
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Figuur 9 tot en met 11 gaan in op de samenwerking tussen scholen met de kinderopvang. Zo’n tien procent 

van de scholen geeft aan voor de leerlingen uit Oekraïne samen te werken met de kinderopvang; dit is 

vergelijkbaar voor reguliere scholen en ISK-scholen. Als scholen niét samenwerken met de kinderopvang, is 

dat in zeventig procent van de gevallen omdat daar geen behoefte aan is (voor geen-ISK en ISK resp. 74 en 

58%). In vier procent van de gevallen is samenwerking er momenteel geen sprake van samenwerking, maar 

bestaat de wens hiertoe wel.  

 

Figuur 9: Werkt u voor de leerlingen uit Oekraïne op enige wijze samen met de kinderopvang? (po/vo 
samen) 

 

Figuur 10: Wat is de reden dat u niet samenwerkt met de kinderopvang? (po/vo samen) 

Als er wél sprake is van samenwerking met de kinderopvang, gaat dit het vaakst om gebruik maken van een 

bso-locatie in de buurt en personeel uit de kinderopvang dat werkzaam is op de school (beiden 35%). Ruim 

twintig procent van de scholen geeft aan dat op school naschoolse opvang plaatsvindt door medewerkers 

van de bso. Daarnaast geeft zeven procent aan dat men peuters uit Oekraïne, in samenwerking met de 

kinderopvang, voorschoolse educatie biedt (figuur 11).  

 

Figuur 11: Hoe ziet de samenwerking met de kinderopvang er uit? (meer antwoorden mogelijk) (po/vo 
samen) 
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De meeste ISK-scholen (51%) ervaren de medewerking van de gemeente bij het organiseren van het 

onderwijs op gebieden als huisvesting en leerlingenvervoer als goed: 35 procent van de reguliere scholen is 

tevreden (figuur 12). Van deze laatste groep beoordeelt veertien procent de medewerking als slecht; voor 

ruim twintig procent is medewerking van de gemeente niet van toepassing. Bij ISK-scholen gaat het om 

respectievelijk negen en acht procent. 

 

Figuur 12: Hoe ervaart u de medewerking van de gemeente voor het organiseren van het onderwijs, op 
gebieden zoals huisvesting, leerlingenvervoer en dergelijke? (po/vo samen) 

Aan de scholen is gevraagd men knelpunten ervaart bij het organiseren van onderwijs aan leerlingen uit 

Oekraïne. Figuur 13 laat zien dat het vinden van geschikt personeel door 55 procent van de scholen als 

knelpunt ervaren werd. Ook op het gebied van leermiddelen (31%, speelt meer op reguliere scholen dan op 

ISK-scholen), op sociaal-emotioneel gebied (26%, speelt iets vaker op reguliere scholen dan op ISK-scholen) 

en het contact met leerlingen en/of hun ouders (24%, speelt iets vaker op reguliere scholen dan op ISK-

scholen) ervaren veel scholen uitdagingen. Eén op de vijf scholen ervaart overigens géén knelpunten bij het 

organiseren van onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne.  

 

Figuur 13: Ervaart u knelpunten bij het organiseren van het onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne? (meer 
antwoorden mogelijk) (po/vo samen) 

Aan de scholen is tenslotte gevraagd waar zij hun informatie vandaan halen met betrekking tot het 

organiseren van onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne. Hierop antwoordt meer dan de helft van de scholen 

(52%) dat de websites van de Rijksoverheid een belangrijke bron zijn (figuur 14). Scholen konden meer dan 

een antwoord selecteren. Daarnaast wordt door een aanzienlijk deel van de scholen gebruikgemaakt van 

informatie die beschikbaar wordt gesteld door de sectorraden (45%) en LOWAN (34%). Zeventien procent 

haalt (tevens) informatie uit de media, OCW-nieuwsbrieven of bij de onderwijsinspectie. Sociale media 

(algemeen of van OCW/Minister) worden door minder dan tien procent geraadpleegd. Slechts een enkele 

school haalt informatie bij de VNG. Een op de drie scholen (30%) gebruikt andere kanalen en bijna een op 

de vijf scholen heeft geen informatie ingewonnen. 
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Tabel 17 (in de bijlage) laat zien dat het vooral ISK- en nieuwkomersscholen zijn die hun informatie bij het 

LOWAN vandaan halen: twee derde (63%) van de ISK-scholen gebruikt het LOWAN als informatiebron 

tegenover dertig procent van de reguliere scholen. 

 

Figuur 14: Waar halen scholen hun informatie op het gebied van onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne 
vandaan? (meer antwoorden mogelijk) 
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3 Samenvatting 

De peiling waarvan in dit rapport verslag is gedaan had een tweeledig doel: enerzijds het valideren van de 

DUO-tellingen van het aantal leerlingen uit Oekraïne (dit is gebeurd door DUO) en anderzijds het 

beantwoorden van een aantal beleidsvragen van OCW. De peiling onder scholen in het primair en voortgezet 

onderwijs is uitgevoerd in mei 2022 en kende een bruto respons van 39 procent van alle scholen. Een deel 

van de scholen had te weinig ingevuld om de gegevens te kunnen gebruiken; deze zijn niet meegenomen. 

Na overleg met OCW zijn voor deze eerste peiling ook de scholen voor speciaal onderwijs buiten 

beschouwing gelaten. Na het verwijderen van outliers (excessieve scores) zijn voor dit rapport de 

antwoorden van 28 procent van alle po- en vo-scholen (2.410 scholen) verwerkt. 

 

Het naast elkaar leggen van de aantallen uit de eerste peiling en de DUO-gegevens laat zien dat deze 

laatste redelijk betrouwbaar zijn, als is er wel nog enige ruis. In zowel het primair als het voortgezet 

onderwijs laten de DUO-gegevens een lager aantal leerlingen zien dan de gegevens uit de peiling: in het po 

bevat de steekproef ongeveer achttien procent meer leerlingen dan bij DUO bekend is, in het vo is dit zes 

procent. Vermoedelijk komt dit omdat een deel van de leerlingen al wel naar school gaat, maar nog niet is 

ingeschreven op school. 

 

In het rapport is onderscheid gemaakt naar ISK-scholen en reguliere scholen. Met ISK-scholen doelen we op 

alle scholen met een ISK/EOA-afdeling of nieuwkomersscholen die als zodanig door OCW ten behoeve van 

dit onderzoek zijn aangeleverd. In zowel het po als het vo vangt ongeveer de helft van de ISK-scholen 

leerlingen uit Oekraïne op; onder reguliere scholen ligt dit percentage in het po op 23 en in het vo op 

zeventien procent. Reguliere scholen vangen daarbij in het algemeen iets lagere aantallen leerlingen op 

dan ISK-scholen. Wanneer scholen nog geen leerlingen opvangen, komt dat meestal omdat zich nog  geen 

leerlingen gemeld hebben of omdat leerlingen worden doorverwezen naar bestaande 

nieuwkomersvoorzieningen. Wat opvangcapaciteit betreft, zien we dat er in het po vaker aangegeven wordt 

dat er (nog) plek is voor extra leerlingen dan in het vo (in beide gevallen met name op de ISK-scholen).  

 

Scholen sluiten met hun onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne het vaakst aan bij het reguliere Nederlandse 

onderwijs, met name op de reguliere scholen in het po. Een kwart van de scholen biedt leerlingen normaal 

nieuwkomers/NT2-onderwijs, al dan niet gecombineerd met Oekraïens onderwijs.  

 

Op ruim twintig procent van alle scholen zijn inmiddels Oekraïense mensen werkzaam; met name in het vo 

en op ISK-scholen. De meeste scholen hebben moeite met het aantrekken van voldoende bevoegd (NT2) 

personeel.  

 

Ongeveer 65 procent van alle scholen werkt samen met andere scholen in de buurt om opvang voor 

leerlingen uit Oekraïne te regelen; zo’n tien procent werkt ook samen met kinderopvang (opvang op de bso-

locatie in de buurt of inzet van personeel uit de kinderopvang).  

 

Meer dan de helft van de IKS-scholen en een derde van de reguliere scholen ervaren de medewerking van de 

gemeente bij het organiseren van het onderwijs op gebieden als huisvesting en leerlingenvervoer als goed. 

Eén op de vijf scholen ervaart géén knelpunten bij het organiseren van het onderwijs aan leerlingen uit 

Oekraïne. Bij scholen die wel knelpunten ervaren, gaat dit het vaakst om personele problemen, gevolgd 

door de gebieden leermiddelen, sociaal-emotioneel en contact met leerlingen en/of ouders. Informatie met 

betrekking tot het regelen van onderwijs halen de meeste scholen via websites van de Rijksoverheid, 

gevolgd door de PO- en VO-raad en het LOWAN (met name de ISK-scholen halen richten zich op LOWAN). 
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Bijlage 1: Tabellenboek 

Tabel 4: Aantal leerlingen uit Oekraïne dat momenteel wordt opgevangen en opvangcapaciteit in het 
basisonderwijs (categorieën) 

  Geen ISK-school ISK-school Totaal 

  n % n % n % 

Aantal in po 0 1.383 77% 62 49% 1.445 75% 

  1-2 227 13% 16 13% 242 13% 

  3-5 94 5% 11 9% 105 5% 

  6-10 48 3% 8 7% 56 3% 

  >10 51 3% 29 23% 80 4% 

Capaciteit in po 0 671 37% 33 27% 704 37% 

  1-2 104 6% 9 7% 113 6% 

  3-5 274 15% 17 14% 291 15% 

  6-10 467 26% 26 21% 494 26% 

  >10 286 16% 39 31% 326 17% 

Bron: ResearchNed | eerste peiling leerlingen uit Oekraïne in opdracht van OCW 

Tabel 5: Aantal leerlingen uit Oekraïne dat momenteel wordt opgevangen en opvangcapaciteit in het 
voortgezet onderwijs (categorieën) 

  Geen ISK-school ISK-school Totaal 

  n % n % n % 

Aantal in vo 0 288 83% 62 49% 350 74% 

  <10 28 8% 15 12% 43 9% 

  10-20 23 7% 11 9% 34 7% 

  21-50 3 1% 24 19% 28 6% 

  >50 5 1% 14 11% 19 4% 

Capaciteit in vo 0 170 49% 53 42% 223 47% 

  <10 72 21% 17 13% 89 19% 

  10-20 82 24% 25 20% 107 23% 

  21-50 19 5% 19 15% 38 8% 

  >50 5 1% 12 10% 17 4% 

Bron: ResearchNed | eerste peiling leerlingen uit Oekraïne in opdracht van OCW 

Tabel 6: Hoeveel Oekraïense mensen zijn er werkzaam op uw school, bijvoorbeeld als leerkracht of 
onderwijs ondersteunend personeel? 

 BO VO Totaal 

 

Geen ISK-
school ISK-school Totaal 

Geen ISK-
school ISK-school Totaal 

Geen ISK-
school ISK-school Totaal 

 n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

0 368 88% 44 69% 412 86% 34 56% 25 39% 58 48% 402 84% 68 54% 470 78% 

1 29 7% 11 17% 40 8% 12 20% 12 19% 24 20% 41 9% 23 18% 64 11% 

2 of meer 19 5% 9 14% 28 6% 14 23% 26 42% 40 33% 33 7% 35 28% 68 11% 

Bron: ResearchNed | eerste peiling leerlingen uit Oekraïne in opdracht van OCW 
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Tabel 7: Welke van onderstaande omschrijvingen komt het dichtst in de buurt bij uw school? 

  Geen ISK-school ISK-school Totaal 

  n % n % n % 

Reguliere basisschool 1.169 55% 20 8% 1.189 50% 

Reguliere basisschool met enkele nieuwkomers 488 23% 42 17% 530 22% 

Basisschool met enkele klassen voor nieuwkomers 19 1% 42 17% 61 3% 

Basisschool volledig gericht op nieuwkomers 2 0% 7 3% 9 0% 

Reguliere middelbare school 299 14% 41 16% 340 14% 

Reguliere middelbare school met afdeling ISK/EOA 2 0% 67 27% 69 3% 

Anders 156 7% 32 13% 188 8% 

Bron: ResearchNed | eerste peiling leerlingen uit Oekraïne in opdracht van OCW 

Tabel 8: Werkt u samen met andere scholen in de buurt waar Oekraïense leerlingen centraal worden 
opgevangen? 

  BO VO Totaal 

  
Geen ISK-

school ISK-school Totaal 
Geen ISK-

school ISK-school Totaal 
Geen ISK-

school ISK-school Totaal 

  n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Ja 1.158 65% 83 67% 1.241 65% 211 62% 78 63% 289 62% 1.369 64% 161 65% 1.530 64% 

Nee 405 23% 28 23% 433 23% 98 29% 38 30% 136 29% 503 24% 66 26% 569 24% 

N.v.t. 227 13% 13 11% 240 13% 32 9% 9 7% 41 9% 259 12% 23 9% 281 12% 

Bron: ResearchNed | eerste peiling leerlingen uit Oekraïne in opdracht van OCW 

Tabel 9: Welke van de opties sluit het best op uw scenario aan (geen huidige opvang, wel capaciteit)? 

 BO VO Totaal 

 
Geen 
ISK-

school 
ISK-

school Totaal 

Geen 
ISK-

school 
ISK-

school Totaal 

Geen 
ISK-

school 
ISK-

school Totaal 

 n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Nog geen leerlingen uit Oekraïne 
gemeld 417 53% 17 49% 434 53% 58 45% 10 49% 68 45% 475 52% 27 49% 502 52% 

Wel leerlingen uit Oekraïne 
gemeld, niet ingeschreven 21 3% 1 4% 22 3% 1 1% 0 0% 1 1% 21 2% 1 2% 23 2% 

Doorverwijzen leerlingen uit 
Oekraïne naar nieuwkomersschool 263 34% 10 28% 272 33% 51 39% 7 34% 58 38% 313 34% 17 30% 330 34% 

Anders 80 10% 7 20% 87 11% 21 16% 3 17% 24 16% 101 11% 10 19% 111 11% 

Bron: ResearchNed | eerste peiling leerlingen uit Oekraïne in opdracht van OCW 
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Tabel 10: In hoeverre lukt het uw school om voldoende bevoegde (NT2-)docenten aan te trekken voor het 
onderwijs aan nieuwkomers? 

 BO VO Totaal 

 

Geen ISK-
school ISK-school Totaal 

Geen ISK-
school ISK-school Totaal 

Geen ISK-
school ISK-school Totaal 

 n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Slecht 189 46% 31 49% 220 46% 13 23% 30 47% 43 36% 203 43% 61 48% 264 44% 

Neutraal 60 14% 12 18% 71 15% 12 21% 15 24% 27 23% 72 15% 27 21% 99 16% 

Goed 28 7% 15 24% 43 9% 16 28% 14 22% 30 25% 44 9% 29 23% 73 12% 

N.v.t. 138 33% 5 9% 144 30% 16 28% 4 7% 21 17% 155 33% 10 8% 164 27% 

Bron: ResearchNed | eerste peiling leerlingen uit Oekraïne in opdracht van OCW 

Tabel 11: Welke van de opties sluit het best op uw scenario aan (geen huidige opvang, wel capaciteit)? 

  BO VO Totaal 

  
Geen 
ISK-

school 
ISK-

school Totaal 

Geen 
ISK-

school 
ISK-

school Totaal 

Geen 
ISK-

school 
ISK-

school Totaal 

Leerlingen volgen normale 
nieuwkomersonderwijs/ NT2-onderwijs 
(samen met andere nieuwkomers) 

19% 54% 24% 6% 34% 21% 18% 44% 23% 

Reguliere Nederlandse onderwijs 51% 22% 47% 17% 4% 10% 46% 13% 39% 

Mix nieuwkomersonderwijs (NT2) en 
Oekraïens onderwijs (via Oekraïense 
docenten hier of online) 

18% 26% 19% 28% 38% 33% 19% 32% 22% 

Mix 1/3 NT2, 1/3 Eigen taal en 1/3 sport en 
cultuur 

9% 6% 9% 33% 23% 28% 12% 14% 13% 

Tweetalige lessen in Nederlands en Engels 2% 0% 2% 25% 6% 15% 5% 3% 5% 

Anders 21% 9% 19% 45% 11% 27% 24% 10% 21% 

n 412 64 476 58 63 121 471 126 597 

Bron: ResearchNed | eerste peiling leerlingen uit Oekraïne in opdracht van OCW 

Tabel 12: Werkt u voor de leerlingen uit Oekraïne op enige wijze samen met de kinderopvang? 

 BO VO Totaal 

 

Geen ISK-
school ISK-school Totaal 

Geen ISK-
school ISK-school Totaal 

Geen ISK-
school ISK-school Totaal 

 n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Ja 47 11% 9 14% 56 12% 2 3% 3 5% 5 4% 49 10% 12 9% 61 10% 

Nee 295 72% 45 71% 340 72% 39 67% 45 71% 84 69% 335 71% 90 71% 424 71% 

N.v.t. 70 17% 10 15% 79 17% 17 30% 15 24% 33 27% 87 18% 25 20% 112 19% 

Bron: ResearchNed | eerste peiling leerlingen uit Oekraïne in opdracht van OCW 
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Tabel 13: Wat is de reden dat u niet samenwerkt met de kinderopvang? 

  BO VO Totaal 

  
Geen ISK-

school 
ISK-

school Totaal 
Geen ISK-

school 
ISK-

school Totaal 
Geen ISK-

school 
ISK-

school Totaal 

  n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Geen behoefte 
aan 

216 73% 25 56% 241 71% 31 79% 27 60% 58 69% 247 74% 52 58% 299 70% 

Samenwerking 
gewenst  

14 5% 2 4% 15 4% 1 2% 1 2% 2 2% 15 4% 3 3% 17 4% 

Anders 66 22% 18 40% 84 25% 7 19% 17 37% 24 29% 73 22% 35 39% 108 25% 

Bron: ResearchNed | eerste peiling leerlingen uit Oekraïne in opdracht van OCW 

Tabel 14: Hoe ziet de samenwerking met de kinderopvang er uit? (alleen basisonderwijs; meer antwoorden 
mogelijk) 

  
Geen ISK-

school ISK-school Totaal 

Op school naschoolse opvang van bso-medewerkers 18% 8% 17% 

Gaan naar bso-locatie in de buurt 6% 9% 7% 

Personeel kinderopvang binnen onderwijstijd werkzaam op school 19% 32% 21% 

Samenwerking kinderopvang peuters uit Oekraïne voorschoolse educatie bieden 37% 26% 35% 

Anders 32% 50% 35% 

n 47 9 56 

Bron: ResearchNed | eerste peiling leerlingen uit Oekraïne in opdracht van OCW 

Tabel 15: Hoe ervaart u de medewerking van de gemeente voor het organiseren van het onderwijs, op 
gebieden zoals huisvesting, leerlingenvervoer en dergelijke? 

  BO VO Totaal 

  
Geen ISK-

school ISK Totaal 
Geen ISK-

school ISK Totaal 
Geen ISK-

school ISK Totaal 

  n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Slecht 61 15% 6 10% 68 14% 3 5% 4 7% 7 6% 64 14% 11 9% 75 13% 

Neutraal 125 30% 25 39% 150 32% 13 22% 16 25% 28 24% 137 29% 41 33% 178 30% 

Goed 131 32% 27 42% 158 33% 32 55% 37 60% 69 58% 164 35% 64 51% 227 38% 

N.v.t. 93 23% 5 8% 98 21% 11 18% 5 7% 15 13% 104 22% 10 8% 113 19% 

Bron: ResearchNed | eerste peiling leerlingen uit Oekraïne in opdracht van OCW 
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Tabel 16: Ervaart u knelpunten bij het organiseren van het onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne? (meer 
antwoorden mogelijk) 

  BO VO Totaal 

  
Geen 
ISK-

school 
ISK-

school Totaal 

Geen 
ISK-

school 
ISK-

school Totaal 

Geen 
ISK-

school 
ISK-

school Totaal 

Geen knelpunten 21% 22% 21% 33% 13% 23% 22% 18% 21% 

Personeel 56% 60% 56% 44% 59% 52% 54% 60% 55% 

Huisvesting 13% 18% 14% 17% 46% 32% 13% 32% 17% 

Leermiddelen 36% 17% 33% 32% 10% 21% 35% 14% 31% 

Sociaal-emotioneel 28% 24% 28% 21% 16% 19% 28% 20% 26% 

Contact leerlingen en/of ouders 29% 21% 28% 16% 5% 10% 27% 13% 24% 

Samenwerking andere schoolbesturen 4% 4% 4% 7% 3% 5% 4% 3% 4% 

Financieel gebied 18% 12% 17% 11% 2% 6% 17% 7% 15% 

Andere knelpunten 15% 24% 16% 14% 29% 22% 15% 26% 17% 

n 408 64 472 58 61 120 467 125 592 

Bron: ResearchNed | eerste peiling leerlingen uit Oekraïne in opdracht van OCW 

Tabel 17: Waar haalt u uw informatie op het gebied van onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne vandaan? 
(meer antwoorden mogelijk) 

  BO VO Totaal 

  
Geen 
ISK-

school 
ISK-

school Totaal 

Geen 
ISK-

school 
ISK-

school Totaal 

Geen 
ISK-

school 
ISK-

school Totaal 

Rijksoverheid.nl/onderwijsvooroekraine 51% 56% 52% 51% 62% 54% 51% 59% 52% 

LOWAN 32% 61% 34% 23% 65% 34% 30% 63% 34% 

PO-Raad/VO-raad 44% 45% 44% 54% 50% 53% 45% 48% 45% 

Onderwijsinspectie 16% 13% 16% 17% 17% 17% 16% 15% 16% 

VNG 1% 1% 1% 4% 0% 3% 2% 1% 2% 

Media 15% 10% 15% 26% 30% 27% 17% 20% 17% 

Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen OCW 16% 15% 16% 22% 25% 23% 17% 20% 17% 

Sociale media van OCW/Minister 7% 9% 7% 8% 8% 8% 7% 8% 7% 

Andere sociale media 9% 14% 10% 5% 9% 6% 9% 11% 9% 

Anders 32% 30% 32% 23% 21% 22% 31% 26% 30% 

Geen informatie ingewonnen 20% 11% 19% 18% 12% 16% 20% 12% 19% 

n 1.769 124 1.893 335 123 458 2.103 247 2.351 

Bron: ResearchNed | eerste peiling leerlingen uit Oekraïne in opdracht van OCW 
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