
   

Eerste opvang en onderwijs voor kinderen uit Oekraïne.  
 

Heeft u kinderen die ouder zijn dan 2 jaar? Wij zorgen voor eerste opvang en onderwijs.  

Het kan maximaal 10 werkdagen duren voordat er duidelijkheid over een plek is.  

Hieronder kunt u zien hoe de aanmelding verloopt per leeftijdscategorie:  

  

 

Voorschools aanbod  

Doelgroep:   Kinderen van 2 tot 4,5 jaar 

Type opvang:   Peuteropvang (dus geen hele dagopvang 0 tot 2 jaar)  

Aantal dagdelen:  2 dagdelen per week  

Aanmelding:    via onderstaande aanbieders:   

 

 

Gemeente Hoorn: 

Stichting Kinderopvang West-Friesland klant@kinderopvangwestfriesland.nl  0229-248770 

Kinderopvang Berend Botje  kinderopvang@berendbotje.nl   088-2337000 

Kinderopvang ’t Herdertje   info@herdertje.nl     0229-248745 

 

Gemeente Koggenland: 

Stichting Kinderopvang West-Friesland klant@kinderopvangwestfriesland.nl 0229-248770 

Kinderopvang Berend Botje  kinderopvang@berendbotje.nl   088-2337000 

 

Gemeente Opmeer: 

Kinderopvang Berend Botje  kinderopvang@berendbotje.nl   088-2337000 

 

Gemeenten Stede Broec en Enkhuizen: 

Kinderopvang Berend Botje  kinderopvang@berendbotje.nl   088-2337000 

Kappio Kinderopvang   info@kappio.nl    0223-534797 

Smallsteps (Partou)        088-2357550   

 

Gemeente Drechterland:  

Kinderopvang Berend Botje  kinderopvang@berendbotje.nl   088-2337000 

Kappio Kinderopvang   info@kappio.nl      0223-534797 

Kinderopvang ’t Herdertje   info@herdertje.nl    0229-248745 

Smallsteps (Partou)        088-2357550 

 

Gemeente Medemblik:  

Kinderopvang Berend Botje  kinderopvang@berendbotje.nl    088-2337000 

Kappio Kinderopvang   info@kappio.nl       0223-534797 

Smallsteps (Partou)        088-2357550 
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Primair Onderwijs  

Doelgroep:   Kinderen van 4 tot 12 jaar  

   Volledig onderwijs  

Aanmelding:   Via de basisschool bij u in de buurt / via het digitale aanmeldformulier:  

   Aanmeldformulier-EOA-PO-digitaal-format.pdf (passendonderwijswf.nl)   

   Dit aanmeldformulier mailt u naar: vluchtelingenpo@passendonderwijswf.nl    

   Leon Schaaf               tel. 06-51107700 

Henk Verreijen           tel. 06-51143792 

 

 

Voortgezet Onderwijs (inclusief MBO) 

Doelgroep:   Kinderen vanaf 12 jaar  

  Volledig onderwijs  

Aanmelding:  Via het digitale aanmeldformulier:   

https://www.sgdedijk.nl/wp-content/uploads/2021/09/20_836857-

Aanmeldformulier-EOA-digitaal-fc_C_V4.pdf  

Dit aanmeldformulier mailt u naar:  vluchtelingenvo@passendonderwijswf.nl   

Piet Hartog                 tel: 06-51556108 

 

 

Om u de juiste hulp te kunnen bieden, is het belangrijk dat u zich registreert bij de gemeente.  

U kunt contact opnemen met uw gemeente.   

 

Wanneer u iets kunt betekenen op het gebied van opvang en onderwijs, dan kunt u zich melden bij de 

peuteropvang of basisschool in uw buurt.   

Voor meer informatie kunt u zich richten tot de gemeente waar u verblijft en de website van 

vluchtelingwerk (https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/steun-oekraiense-vluchtelingen)  

 

Heeft u ondersteuning nodig of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met uw gemeente.   

 

De situatie voor Oekraïense vluchtelingen is sterk aan verandering onderhevig en er is nog veel 

onduidelijk. Informatie die we nu geven kan morgen al anders zijn. We proberen u als gemeente zo goed 

als mogelijk van dienst te zijn. Kijk op de website van uw gemeente voor de meest recente informatie.  
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