SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 794
van HANNELORE GOEMAN
datum: 6 september 2022

aan BEN WEYTS
VICEMINISTER-PRESIDENT

VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT,

DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

Basis- en secundair onderwijs - Maatregelen naar aanleiding van de Oekraïnecrisis
Na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne werden heel wat middelen uitgetrokken waar
scholen een beroep op kunnen doen om leerlingen uit Oekraïne op te vangen. De
maatregelen komen boven op de al bestaande mogelijkheden voor onthaalonderwijs. Het
gaat bijvoorbeeld om bijkomende omkadering en werkingstoelage, extra middelen om
modulaire units te huren en in te richten en middelen om een gesubsidieerd
zomeraanbod uit te werken voor deze leerlingen.
Graag een overzicht van alle maatregelen die genomen zijn in het basis- en secundair
onderwijs in het kader van de Oekraïnecrisis tijdens het schooljaar 2021-2022, met
a)

per maatregel een overzicht van het vooropgestelde en uitgegeven budget;

b)

per maatregel hoeveel scholen er gebruik van hebben gemaakt, opgesplitst per
onderwijsniveau en provincie.

BEN WEYTS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT,
DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

ANTWOORD

nr. 794 van 6 september 2022
van HANNELORE GOEMAN

Voor een volledig overzicht van de genomen maatregelen met een uitgebreide duiding
verwijzen we de Vlaamse volksvertegenwoordiger naar de website Oekraïnecrisis:
maatregelen
voor
scholen
(https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/oekrainecrisis/oekrainecrisis-maatregelen-voorscholen) .
In dit antwoord beperken we ons tot de maatregelen die werden genomen voor de scholen
basis- en secundair onderwijs en die in voege gingen tijdens het schooljaar 2021-2022.
We geven per maatregel een overzicht van het geschatte budget. Omdat de
rapporteringsgegevens van de scholen nog onvolledig of niet beschikbaar zijn, kunnen we
nog geen gegevens geven over het uitgegeven budget of het aantal scholen dat gebruik
heeft gemaakt van de respectievelijke maatregelen.

Oekraïnemaatregel in voege in schooljaar 2021-2022
Huursubsidie voor de huur van bestaande gebouwen en
tijdelijke modulaire units

Ingeschat budget
8.961.037

Hertelling van anderstalige nieuwkomers en leerlingen met
het statuut tijdelijk ontheemd tussen 4 maart en 30 juni 2022
in het kleuter -en lager onderwijs (omkadering en
werkingsmiddelen)

21.925.679

Hertelling van anderstalige nieuwkomers en leerlingen met
het statuut tijdelijk ontheemd tussen 4 maart en 30 juni 2022
in het secundair onderwijs (omkadering en
werkingsmiddelen)
Opleidingen in de zomervakantie voor kinderen met een
tijdelijk Europees beschermingsstatuut
Flexibele programmatie voor OKAN. Voor het schooljaar 2122 werden 11 aanvragen goedgekeurd voor nieuwe
scholengemeenschappen die onthaalonderwijs voor
anderstalige nieuwkomers aanbieden. Er werden ook 10
nieuwe vestigingsplaatsen voor OKAN in gebruik genomen.
Vervolgcoaches die tijdelijk inzetbaar zijn op de klasvloer.
Scholen hebben de flexibiliteit om van deze maatregel
gebruik te maken.
Inschrijvingsrecht: uitbreiding overcapaciteits-groep
anderstalige nieuwkomers
Afwijking van de aanstellingsvoorwaarden voor personeel

16.387.588

879.672
Geen budgettaire weerslag

Geen budgettaire impact.
Geen budgettaire impact.
Geen budgettaire impact

