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Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn meer dan 75.000 Oekraïense 

ontheemden naar Nederland gevlucht en ingeschreven in de basisregistratie 

personen (brp). Onder deze vluchtelingen bevinden zich circa 20.000 kinderen en 

jongeren aan wie het recht op onderwijs toekomt. Scholen en gemeenten doen er 

alles aan om onderwijsplekken te organiseren voor deze grote groep kinderen en 

jongeren uit Oekraïne. Een groot aantal gemeenten heeft in dit kader extra 

tijdelijke onderwijshuisvesting georganiseerd. Dit moest vaak op korte termijn 

gerealiseerd worden buiten de reguliere budgetten voor onderwijshuisvesting om. 

Daarom heeft het kabinet middelen vrijgemaakt om gemeenten tegemoet te 

komen in de kosten die zij hebben gemaakt en zullen maken voor het organiseren 

van tijdelijke onderwijshuisvesting voor leerplichtige ontheemde Oekraïners. Zo 

probeer ik de inspanningen die door heel het land worden geleverd zo goed 

mogelijk te ondersteunen en te faciliteren. 

 

Eerder heb ik u in de brief van 8 juli 2022 vanuit het ministerie van Justitie en 

Veiligheid al gemeld dat er middelen beschikbaar zijn tot en met december 20221. 

Nu wil ik u graag melden dat de betreffende regeling in ieder geval zal worden 

verlengd tot aan de zomervakantie van 2023. Hiermee wil ik scholen en 

gemeenten met de start van het schooljaar zekerheid bieden dat zij nog voor het 

gehele schooljaar de financiële ruimte hebben om onderwijshuisvesting voor deze 

groep leerlingen te organiseren.  

 

Gemeenten kunnen binnenkort een specifieke uitkering aan gemeenten (SPUK) 

aanvragen voor de kosten die zij hebben gemaakt en zullen maken in het kader 

van onderwijshuisvesting aan Oekraïense leerlingen tussen maart 2022 en juli 

2023. Voor de gehele periode van deze SPUK geldt een maximum van € 90.000 

per vijftien leerlingen. Dit komt overeen met ongeveer één klas 

nieuwkomersleerlingen. Bij zestien tot en met dertig leerlingen geldt een 

maximumvergoeding van € 180.000, op dit moment is namelijk een extra 

klaslokaal nodig.  
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De benodigde middelen voor de SPUK worden op Prinsjesdag toegevoegd aan de 

artikelen 1 (primair onderwijs) en 3 (voortgezet onderwijs) op de OCW begroting. 

In totaal gaat het om € 704,178 miljoen. Vanuit artikel 1 in 2022 € 154,899 

miljoen en in 2023 € 159 miljoen. Vanuit artikel 3 gaat het in 2022 om € 231,279 

miljoen en in 2023 € 159 miljoen. Het is nodig om hier nu al over te 

communiceren zodat gemeenten zich zo tijdig mogelijk kunnen voorbereiden op 

de aanvraag van de SPUK. 

 

Zoals u weet zijn er ook op andere vlakken middelen toegezegd voor het 

onderwijs aan Oekraïense ontheemden voor 20222. Voor het totaaloverzicht van 

de middelen die voor 2022 zijn toegezegd verwijs ik u naar de brief van 8 juli 

2022 vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met Prinsjesdag wordt u 

verder geïnformeerd over de Rijksbegroting van 2023. 

 

 

  

 

De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, 

 

 

 

 

Dennis Wiersma 
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