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Vraag om uitleg van de heer Gilles Verstraeten aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: De gevluchte Oekraïense kinderen en jongeren die naar school moeten 

___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

Al meer dan 2 miljoen Oekraïners zijn hun land ontvlucht voor de oorlog. De eerste duizenden 

zijn ondertussen in België toegekomen en volgens ramingen zouden er de komende weken meer 

dan 50.000 kunnen volgen. We moeten voorbereid zijn op het feit dat velen in Brussel zullen 

blijven. Oekraïners kunnen zeker 3 jaar lang in de EU leven en hebben onder andere recht op 

onderwijs. Niemand weet hoe lang de oorlog zal duren en daarom moeten de kinderen naar 

school en hebben de ouders begeleiding nodig.  

 

Hoe vroeger er geschakeld wordt, hoe beter. Daarom wil Vlaams minister van Onderwijs Ben 

Weyts (N-VA) extra middelen uittrekken voor een aantal maatregelen die snel binnen de 

Vlaamse Regering en met het onderwijsveld besproken zullen worden. Vlaanderen wil extra 

capaciteit voorzien met containers, wat in het Gemeenschapsonderwijs via een versnelde 

procedure kan. Vlaams Minister Ben Weyts denkt eraan om Oekraïners die hier al wonen en 

Nederlands spreken als assistenten in te zetten in de klas. Ook andere elementen, zoals extra 

omkadering voor kleuters, leerlingenvervoer, zomerscholen en een erkenningsprocedure voor 

diploma’s worden gauw binnen de Vlaamse Regering besproken. De CLB’s zullen instaan voor 

de psychologische begeleiding. Dat zal nodig zijn, want vele kinderen en jongeren hebben 

ongetwijfeld zware trauma’s opgelopen. 

 

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 

 

 Welke bijdrage kan de VGC leveren om de inschakeling van de gevluchte Oekraïense 

kinderen en jongeren op de Nederlandstalige scholen zo vlot mogelijk te laten verlopen? 

 Hoe verloopt de samenwerking met de gemeenten? Welke andere actoren worden 

hierbij betrokken? Welke rol kan het OCB spelen? 

 Heeft het College zicht op hoeveel Oekraïners in Brussel wonen en bv. kunnen ingezet 

worden in het Brussels onderwijs? 

 Hoe worden de CLB’s voorbereid op hun taak om de kinderen en jongeren te helpen 

hun oorlogstrauma’s te verwerken? 

 

 

Met de meeste hoogachting,  

 

Gilles Verstraeten 

Raadslid VGC 


