Nieuwkomersonderwijs
schooljaar 2022-2023
Voor Oekraïense vluchtelingen
in gemeente Rotterdam

Dit overzicht gaat alleen over onderwijs in Rotterdam. Elke gemeente
moet zorgen voor onderwijs. Verhuist u naar een opvanglocatie in
een andere gemeente, dan krijgt u daar informatie over de mogelijkheden
voor het volgen van onderwijs.
Het nieuwe schooljaar 2022-2023
start op maandag 22 augustus.
Vanaf die dag gaan Oekraïense
leerlingen van 4 tot 18 jaar naar
school in Rotterdam. Leerlingen van
5 tot 16 jaar vallen onder de
Nederlandse leerplicht. Leerlingen
van 16 tot 18 jaar vallen onder de
kwalificatieplicht.
Na de zomervakantie start
Rotterdam met het Nieuwkomersonderwijs. Met dit onderwijs leren
de leerlingen uit Oekraïne de
Nederlandse taal en maken zij
kennis met de Nederlandse cultuur.
Het Nieuwkomersonderwijs op de
basisschool is aangevuld met
Oekraïens vakonderwijs. Op het
voortgezet onderwijs is Oekraïens
onderwijs een naschools aanbod.
Door deze gecombineerde
onderwijsvorm kunnen leerlingen
zich ontwikkelen in zowel het
Nederlandse als het Oekraïense
onderwijssysteem.
Leerlingen die het basisschool
Nieuwkomersonderwijs met succes
hebben gevolgd, gaan daarna naar
een Nederlandse basisschool van
hun keuze. Leerlingen in de
voortgezet onderwijs leeftijd gaan
na het Nieuwkomersonderwijs naar
een school die past bij hun
ontwikkelingsniveau.

Nieuwkomersonderwijs duurt
gemiddeld 1 jaar voor het basisschool onderwijs en gemiddeld 2
jaar voor het voortgezet onderwijs.
In Rotterdam hebben verschillende
basisscholen Nieuwkomersonderwijs voor leerlingen in de
leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Er
zijn echter onvoldoende plekken
voor alle Oekraïense leerlingen.
Daarom biedt Rotterdam het
onderwijs in 2022 – 2023 aan op
een centrale locatie – basisschool
De Gaffel. Vanaf deze school locatie
bekijkt de gemeente samen met de
schoolbesturen of er plek is op een
school in de wijk waar u woont.
Leerlingen van 4 tot en met 12 jaar
kunnen terecht op basisschool De
Gaffel aan het Toni Koopmanplein
114. De leerlingen krijgen les in de
Nederlandse taal, sport, cultuur en
welzijn. Daarnaast krijgen ze ook
Oekraïens onderwijs.
Leerlingen van 12 jaar tot en met
18 jaar volgen voortgezet
Nieuwkomersonderwijs. De
leerlingen doen mee aan een test
door Koers VO. Op basis van de
testresultaten krijgt de leerling het
advies welke school het beste bij
hem of haar past. Er is voldoende
plek in het voortgezet

Nieuwkomersonderwijs in
Rotterdam.
Ook leerlingen tussen 16 en 18 jaar
kunnen na het afleggen van een test
door Koers VO naar het voorgezet
Nieuwkomersonderwijs. Vanaf 17
en 6 maanden kunnen ze ook naar
een school voor middelbaar
beroepsonderwijs (mbo). Er zijn
twee Rotterdamse mbo-scholen met
Nieuwkomersonderwijs: Albeda en
Zadkine.
Jongeren ouder dan 18 jaar kunnen
instromen in het mbo en
internationaal hoger onderwijs.
Hiervoor gelden de reguliere eisen
en voorwaarden voor internationale
studenten.

Het ministerie van Onderwijs
en Cultuur besluit later dit jaar
wat de mogelijkheden zijn voor
tegemoetkoming van
studiekosten voor Oekraïense
studenten ouder dan 18 jaar.
Houdt u daarom ook goed de
websites van het Hoger
Onderwijs in de gaten voor de
laatste ontwikkelingen.

Leerplicht
Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn
leerplichtig. Jongeren tussen de 16
en 18 jaar die nog geen
startkwalificatie hebben behaald
zijn kwalificatieplichtig. Een
startkwalificatie is volgens de
Nederlandse begrippen (minimaal) een diploma havo,
vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Dit staat in de
Leerplichtwet.

De leerplicht stopt na het schooljaar waarin een jongere
zestien jaar wordt. Toch moeten jongeren zonder
startkwalificatie verplicht naar school tot hun achttiende
verjaardag. Deze verlengde leerplicht heet de
kwalificatieplicht. Zodra je het juiste diploma hebt, mag
je vóór je achttiende verjaardag al stoppen. Als kinderen
4 jaar oud zijn mogen ze naar school en dat doen de
meeste kinderen ook in Nederland. Kinderen van 4 jaar
vallen niet onder de leerplicht.

Voortgezet Nieuwkomersonderwijs 12-18 jaar +
naschools aanbod Oekraïens vakonderwijs

Basisschool Nieuwkomersonderwijs 4-12 jaar +
Oekraïens vakonderwijs
Centrale locatie
Basisschool De Gaffel,
www.gaffelschool.nl
Toni Koopmanplein 114
Gesloten van 30 juni tot en met 21 augustus.
Vanaf maandag 22 augustus weer open.
 Aanmelden:
- vanaf 22 augustus op basisschool De Gaffel
- of per e-mail naar info@gaffelschool.nl
	Kinderen die al op een reguliere school of een
school met Nieuwkomersonderwijs zitten, mogen 		
daar blijven.

Wat is Nieuwkomersonderwijs
LOWAN | Introduction: ISK and NL-education

Zorg
 asisschool De Gaffel:
B
(onderwijs- en jeugdprofessionals) aanwezig, onder
andere voor traumaverwerking.
Ook op reguliere scholen en
Nieuwkomersonderwijs is deze
schoolzorg aanwezig.

Leerlingen worden getoetst door KoersVO. KoersVO
geeft aan bij welke van onderstaande scholen u uw
kind kunt inschrijven:







Zuiderparkcollege
Rotterdam Designcollege
RVC De Hef
Olympia College
Wolfert van Borselen Scholengroep
OSG Hugo de Groot
Aanmelding voor de test
gaat via dit formulier.

Leerlingen die al op één van bovenstaande scholen
zitten, mogen daar blijven.

Net in Nederland en naar school | Rotterdam.nl

Speciaal onderwijs
en voortgezet speciaal
onderwijs
Voor zorgleerlingen bespreekt de
school welke vorm van onderwijs
deze leerlingen krijgen en of het een
school voor speciaal onderwijs
wordt.

Kwalificatieplicht
De kwalificatieplicht houdt in dat leerlingen van 16 tot 18 jaar verplicht zijn onderwijs te volgen
als zij geen diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger hebben. De kwalificatieplicht komt na de
leerplicht.

Voortgezet Nieuwkomersonderwijs 16 jaar tot
en met 17 jaar en 6 maanden

Mbo 17 jaar en 6 maanden
en ouder

 Regulier voortgezet Nieuwkomersonderwijs

 m
 bo Internationaal Albeda
 mbo Internationaal Zadkine

(voorwaarde testen)

(tweetalige opleidingen)

Facultatief
Internationaal hoger onderwijs 18-23 jaar en ouder
Hogeschool Rotterdam
(Rotterdam University of Applied Science)
Erasmus Universiteit Rotterdam wetenschap/onderzoek
(Erasmus University – science/research)
Codarts Rotterdam Hogeschool voor de Kunsten
(Codarts Rotterdam University of the Arts)

Kinderopvang
Kijk op
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/
vluchtelingen-oekraine/

Voor de meest actuele informatie kijk op
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vluchtelingen-oekraine/
of mail uw vragen naar hulpoekraine@rotterdam.nl

