
Samenwerken bij 
(Oekraïense)  

anderstalige nieuwkomers  



Praktische afspraken 

⁃ Deze webinar wordt opgenomen. De opname kan nadien geraadpleegd 
worden via https://www.vrijclblimburg.be/scholenenpartners#downloads 

 

⁃ Vragen stellen via de chat.  

 

⁃ Geluid en video best sluiten 

https://www.vrijclblimburg.be/scholenenpartners#downloads


1. Samenwerking school – CLB 
2. Preventieve gezondheidszorg & 
Oekraïense instromers 
3. Vragenmoment 



1. Samenwerking school – CLB 
 



Situatie op dit moment 

⁃ Vlaams onderwijs: 2800 leerlingen (1300 lager onderwijs, 800 kleuters) 

⁃ Oekraïneteam CLB 

⁃ PBD – CLB 

⁃ marjon.goethals@katholiekonderwijs.vlaanderen 
ingrid.schoofs@katholiekonderwijs.vlaanderen  

⁃ karen.dehaen@ovsg.be 

mailto:marjon.goethals@katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:marjon.goethals@katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:ingrid.schoofs@katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:karen.dehaen@ovsg.be


Melding inschrijving 
⁃ Ten laatste 60d na inschrijving in vreemdelingenregister moet een kind ingeschreven 

worden in een school. Er is ook nog een online aanbod vanuit Oekraïne 
⁃ Onderwijssysteem Oekraïne ≠ België 
⁃ Leerplicht ≠  vanaf 6j tot 15-16j 

⁃ School meldt inschrijving van een AN aan CLB 

⁃ Hoe:  
⁃ zie samenwerkingsovereenkomsten 
⁃ Kort op de bal spelen: zsm na inschrijving  

(minstens per week) 
 

⁃ Wat (minimaal): 
⁃ Naam, voornaam 
⁃ Geboortedatum 
⁃ Land van herkomst, thuistaal 
⁃ Klas 
⁃ Bisnummer / RRnummer 

 
 

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/2022-03/Onderwijs in Oekra%C3%AFneDEF.pdf


Eerste contactmoment CLB 

⁃Doel :  
⁃ integratie en participatie in de schoolse context te 

bevorderen 
⁃Warm onthaal,  CLB-werking toelichten 
⁃ Indien nodig: start van traject - kerntaken inzetten 

⁃Binnen een redelijke termijn na inschrijving 
⁃Samen met ouders/ voogd en/of leerling zelf (+ 

eventueel de school) 
 



Omgaan met trauma 

⁃Traumatisch gedrag =  
normale reactie op abnormale gebeurtenis  
⁃Belang van rust en stabiliteit 
⁃Zet in op verbinding 
⁃Zet in op veerkracht 



Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

⁃Buitengewoon onderwijs België ≠ Oekraïne 
⁃Mogelijkheid tot tijdelijk verslag MAAR buitengewoon 

onderwijs zal nooit de eerste oplossing zijn 
⁃ Leerlingen met nood aan hulpmiddelen 
⁃Faire diagnostiek 



Wat kunnen we nog doen… 
Maak mensen wegwijs: 
 
⁃ Aanvraag groeipakket, inschrijvingen,… 
⁃ https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine 
⁃ https://info-ukraine.be/nl 
⁃ https://www.integratie-inburgering.be/nl/wat-kunnen-we-voor-jou-

doen/oekraine-meertalige-ondersteuning 
⁃ CIT app  

⁃ Zomerscholen, vrijetijdsactiviteiten, … 
⁃ CAW, 1G1P, lokale besturen 

⁃ Ouderbetrokkenheid 
⁃ Tips voor een warm welkom (nieuwsbrief Oekraïne team veerkracht) 
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2. Preventieve gezondheidszorg & 
Oekraïense instromers 



 

1.   Infectieziekten: situatie in Oekraïne  &    
  daaraan verbonden gezondheidsrisico’s 

 
 2.  Algemeen kader van  AZG wat betreft  
      preventie en controle van infectieziekten  
 
3.  CLB-opdrachten voor deze doelgroep 
 

 



1.  Infectieziekten: situatie in Oekraïne 
&  

       daaraan verbonden gezondheidsrisico’s 
 



Prioritaire aandacht is nodig voor: 

⁃ Tuberculose 

⁃ Mazelen 

⁃ Poliomyelitis 

⁃ Difterie, Tetanus en Kinkhoest 

⁃ Covid-19 

 

Alertheid is nodig voor: 

⁃ Hepatitis A/B 

⁃ Rabiës 

⁃ HIV 

⁃ Scabiës, hoofdluizen,… 

 



Besluit: 

 

1. De kans dat één van deze besmettelijke ziekten gaat voorkomen in een 
school is reeël. 

 

2. Een algemeen kader voor het  nemen van preventieve maatregelen om het 
    voorkomen van deze infectieziekten te vermijden is belangrijk. Het  A.Z.G.  
    biedt dit aan, 

 

 



Wat doen wanneer zich een dergelijke 
besmettelijke ziekte voordoet in uw school? 
 

⁃ De school verwittigt onmiddellijk (zo snel mogelijk) haar CLB-arts. 

 

⁃ De CLB-arts neemt de nodige maatregelen volgens het Draaiboek 
Besmettelijke  Ziekten in overleg met het A.Z.G. 



2.  Algemeen kader van  AZG  
wat betreft  

preventie en controle van infectieziekten 
 



Belangrijk ! 
⁃ Doordat Oekraïners onmiddellijk het statuut “Tijdelijke bescherming 

krijgen, passeren zij niet het klassieke Fedasil-circuit 

 

⁃ Dus in Brussel: 
⁃ geen TBC-screening 
⁃ geen toediening van primo-vaccinaties 

 

⁃ Eveneens geen systematische screening naar covid-19 bij aankomst in 
België  

  Uitzondering:  wel screening bij opvang in collectiviteiten met  
                       kwetsbare populaties  

 

 

 



Prioritaire acties op vlak van preventie en 
controle van infectieziekten 

 

⁃ Aanbod voor: 

 1. Adequate opsporing en opvolging tuberculose 

 2. Vaccinatie tegen enkele prioritaire infectieziekten 

 

⁃ Gratis 

⁃ Op vrijwillige basis  
(Enige uitzondering: polio-vaccinatie tot 18 maand is wettelijk verplicht) 

⁃ Aanbod op maat van vluchteling, met nodige uitleg en (aanklampend) geduld 

⁃ Zo snel mogelijk (liefst binnen 2 weken na aankomst of registratie) 
 

 

 



Adequate opsporing en opvolging van TBC 
⁃ Bevraging: 
⁃ Bij actieve TBC: 

⁃ onmiddellijke doorverwijzing naar pneumoloog voor continueren van 
behandeling 

⁃ nemen van de nodige maatregelen t.a.v. de omgeving 

 

⁃ Geen antecedenten van TBC :   Pro-actieve screening: 
⁃ Vanaf 5 jaar: RX Thorax 

⁃ Zwangere vrouwen: Tuberculinehuidtest  (THT) 

⁃ < 5 jaar: klinische alertheid 

 

 

 



Vaccinaties tegen prioritaire infectieziekten 
⁃ Prioritaire infectieziekten  

= polio, mazelen, difterie/tetanus/kinkhoest, covid 

⁃ Basisprincipe: 

⁃ Indien men geen vaccinatiebewijs heeft, wordt een nieuw  
   vaccinatieschema opgestart zowel voor de basisvaccinatie als 
   voor Covid-19 

⁃ Heeft men een vaccinatiebewijs: enkel ontbrekende vaccins 
  worden toegediend, 

⁃ Eerste dosis: snel na aankomst 

⁃ Opvolgvaccinaties voor schoolgaande kinderen  2,5 – 18 jaar:   
CLB of arts naar keuze 

 

 



Organisatie van dit preventieve zorgaanbod 
 

⁃ De eindverantwoordelijkheid voor de organisatie en coördinatie van de preventieve medische 
activiteiten wordt gelegd bij de huisartsenkringen, 

 

⁃ De huisartsenkringen worden door het A.Z.G. gestimuleerd om hiervoor samen te werken met  

⁃ hun lokale besturen 

⁃ de zorgraad in hun ELZ 

⁃ gezondheidsactoren in hun regio, die mee dit preventieve  zorgaanbod moeten realiseren: 
⁃ Huisartsen 

⁃ (thuis-)verpleegkundigen, vroedvrouwen 

⁃ ziekenhuizen (radiologie, pneumologie,,,,) 

⁃ covid-19 vaccinatiecentra 

⁃ CLB’s en Kind & Gezin 

⁃ …. 



Huidige stand van zaken 

⁃ In elke regio wordt momenteel druk overlegd  

 

⁃ De eerste zorgpunten voor dit preventieve aanbod verschijnen: 
⁃ ELZ Kemp & Duin: - 1 zorgpunt voor hele regio in de Limburghal in Genk 

                                 - reeds operationeel sinds 20-4 
⁃ ELZ ZOL-im:  start midden mei met 2 zorgpunten  (één in Bilzen en één in  

   Tongeren) en een mobiel team voor Voeren 
⁃ ELZ West/Midwest:   reeds 1 zorgpunt in Halen 

 

⁃ CLB wordt betrokken bij overleg in de verschillende regio’s. 
 



Wat gebeurt in een zorgpunt? 

⁃ Regionale verschillen in aanpak 

⁃ Aanmelding in zorgpunt gebeurt via lokale besturen, OCMW’s, ambtenaren 
integratie en inburgering   nadat heel het administratieve luik in orde is, 
waaronder ook de inschrijving bij een mutualiteit, 

⁃ Uitgebreide intake  met o.a. aandacht voor: 
⁃ TBC 

⁃ vaccinaties 

⁃ en aanmaak van EMD. 



3. CLB opdrachten voor deze doelgroep 



⁃ (1)  Snel na inschrijving/instap in school kort telefonisch contact om na te 
gaan of het preventieve aanbod doorging in het zorgpunt of bij een 
huisarts, 
⁃ Zo niet aanmelding hiervoor door CLB 

 

⁃ (2) Toedienen vervolgvaccinaties na 1ste vaccinaties in de zorgpunten 

 

⁃ (3) Eerste contactmoment ANK  (zoals bij elke ANK) 

 

⁃ (4) CLB-kernactiviteiten opnemen, waar nodig, met specifieke aandacht 
voor  traumasensitief werken 

 



⁃ (5) systematisch contactmoment voor  alle kleuters, die het 
volgende schooljaar niet naar het 1ste leerjaar zullen gaan 
⁃ voor de 1ste kleuters: verplicht aanbod 
⁃ voor de overige kleuters= bijkomend aanbod en mag geweigerd worden 
  Doel: amblyopie tijdig detecteren 
⁃ Overige leerlingen nemen deel aan systematisch contactmoment samen met 

hun  klas, wanneer hier een systematisch contactmoment moet gebeuren, 

 

⁃ (6) Mogelijkheid tot selectieve onderzoeken op vraag (b.v. gehoor,…) 
bij zorgen  

 

⁃ (7) Op weg gaan met leerlingen met nood aan hulpmiddelen (b.v. 
gehoor-apparaat,…) 

 

 

 



3. Vragen moment 
 


