
Дитячий дошкільний 
заклад для біженців з 
України
Діти біженців з України можуть відвідувати дитячі 
дошкільні заклади або перебувати у приймаючих 
батьків. Приймаючим батькам дозволено приймати 
біженців у себе в дома, якщо біженці внесені до 
Реєстру осіб, які опікуються дітьми. Біженцям 
дозволено працювати в дитячому закладі за 
наявності відповідного диплому та довідки про 
несудимість (VOG). 

Часто запитувані питання по темі
Часто запитувані питання щодо дошкільного 
догляду за дітьми біженців з України.

Біженці
Чи можуть діти біженців з України відвідувати 
дитячі дошкільні заклади?

Так, діти можуть бути влаштовані до дитячих 
дошкільних закладів. Діти віком від 0 до 4 років 
можуть відвідувати дитячий садок, діти віком від 
4 до 12 років — групу продовженого дня. Для 
дітей віком від 2 до 4 років також передбачені 
умови для малюків. За дітьми теж можуть 
доглядати приймаючі батьки (Приймаючий 
батько — це особа, чоловік або жінка, яка 
доглядає за дітьми у власному будинку).

Чи потрібно за це платити? 

Послуги дитячого дошкільного закладу не є 
безкоштовними. У деяких випадках біженці з 
України можуть подати заяву безпосередньо 
на отримання грошової допомоги для оплати 
послуг догляду за дитиною.

Оскільки закон ще не прийнятий, вони 
отримають допомогу авансом. Їх заява повинна 
відповідати умовам отримання допомоги по 
догляду за дитиною. Про це уряд написав у 
листі від 15 червня 2022 року до Другої Палати 
представників.

Читайте детальніше, Парламентський лист 
"Право на отримання допомоги для вимушених 
переселенців з України".

Якщо батьки не мають права на отримання 
допомоги по догляду за дитиною, вони можуть 
отримати пропозицію щодо догляду за дитиною 
через муніципалітет (gemeente), а саме:
• Малюки можуть відвідувати дитсадок 

декілька годин на тиждень.
• Малюк з (ризиком) мовного 

недорозвинення може отримати 
направлення на дошкільну освіту через 
муніципалітет. Це дозволяє дитині 
відвідувати дошкільний заклад в 
середньому 16 годин на тиждень. Дитячий 
садок пропонує програму, яка стимулює 
(мовний) розвиток. 

• Крім того, муніципалітет може надати сім'ї 
соціальні медичні показання (SMI - sociaal 
medische indicatie), щоб покрити витрати на 
догляд за дитиною, якщо це необхідно. 
Порядок надання такої допомоги 
визначається муніципалітетом.

Чи можливо вільно обирати місце догляду за 
дитиною?

Так, локацію можуть обирати батьки.

Приймаючі сім'ї
Чи можуть приймаючі батьки приймати біженців?

Дозволяється працювати як приймаючими 
батьками, так і приймати біженців у себе 
вдома. Однак, у зв’язку з безпекою дітей, 
біженці, які проживають за адресою виховання 
дітей повинні бути зареєстровані в Реєстрі осіб, 
які опікуються дітьми (PRK), як і всі структурні 
працівники дитячого закладу.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/content/hoe-moet-ik-kinderopvangtoeslag-aanvragen
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https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/kan-ik-kinderopvangtoeslag-krijgen/kan-ik-kinderopvangtoeslag-krijgen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/documenten/kamerstukken/2022/06/15/kamerbrief-aanspraak-ontheemde-oekrainers-op-toeslagen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/documenten/kamerstukken/2022/06/15/kamerbrief-aanspraak-ontheemde-oekrainers-op-toeslagen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/documenten/kamerstukken/2022/06/15/kamerbrief-aanspraak-ontheemde-oekrainers-op-toeslagen


Коли біженець з України реєструється в 
муніципалітеті (BRP — Загальна реєстрація 
фізичних осіб), він/вона отримує BSN-номер 
(сервісний номер обслуговування громадян). 
З BSN-номером можна згодом подати заяву на 
отримання довідки про несудимість (VOG) і 
біженці можуть бути зареєстровані та 
приєднані в Реєстрі осіб, які опікуються дітьми 
(PRK).

Чи враховуються діти біженців з України до 
максимальної кількості дітей за якими будуть 
доглядати?

Діти з України віком до 13 років, які присутні 
під час догляду, зараховуються до 
максимальної кількості дітей за якими 
доглядають.

Робота у сфері догляду за дітьми
Чи можуть біженці з України, які мають досвід 
догляду за дітьми, працювати в дитячих 
установах?

Біженці з України, які мають відповідний 
диплом (дипломи) та довідку про несудимість 
(VOG), можуть бути працевлаштовані в межах 
чинних правил у сфері догляду за дітьми. Без 
відповідних дипломів біженці можуть бути 
залучені до роботи на тимчасовій основі як 
помічник групи. Однак, ця особа повинна мати 
довідку VOG.

Біженці можуть перевірити, чи мають вони 
належний диплом, звернувшись до 
Інформаційного центру оцінки дипломів (IDW 
— Informatiecentrum Diplomawaardering) для 
встановлення еквівалентності диплома(ів). 
Після цього IDW оцінює диплом, в якому, серед 
іншого, вказується, яку освіту Ви здобули й з 
яким рівнем освіти в Нідерландах можна 
порівняти іноземний диплом. З відповідними 
дипломами Ви можете працювати педагогічним 
працівником, співробітником з питань 
педагогічної стратегії, приймаючими батьками 
або співробітником агенції з посередництва 
приймаючих батьків.
Запит на еквівалентність можна подати на сайті 
Інформаційного центру оцінки дипломів (IDW.nl).

Якою мовою розмовляють у закладах догляду за 
дітьми?

Робоча мова в дитячих закладах - 
нідерландська, за винятком випадків, коли 
походження дітей (наприклад, якщо діти, які 
перебувають під опікою, є вихідцями з України) 
дає підстави частково розмовляти іншою мовою.

Як подати заявку на довідку VOG?

З BSN-номером, який біженець отримує при 
реєстрації в муніципалітеті, можна подати 
заявку на отримання довідки VOG. Це дозволяє 
біженцям бути зареєстрованими та приєднаними 
в PRK.

Всі, хто працює або проживає за адресою 
виховання дітей повинні бути зареєстровані в 
Реєстрі осіб, які опікуються дітьми (PRK). Це 
важливо в контексті безпеки дітей, оскільки на 
підставі PRK відбувається постійна перевірка.

Januari/January 2023

http://IDW.nl
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