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Noodzakelijke opvang voor kwetsbare kinderen in het primair (speciaal) 
onderwijs en de kinderopvang in de gemeente Amersfoort 
  

Scholen en kinderopvang bieden opvang voor de kinderen van ouders met cruciale beroepen. 
Daarnaast is opvang nodig voor kinderen die in een onveilige thuissituatie zitten. De 
Amersfoortse schoolbesturen hebben besloten dat zij in principe ook voor deze kinderen 
opvang bieden op hun eigen scholen.  

Let wel; het gaat om opvang, er wordt geen onderwijs geboden.  

Ook de kinderopvang (0-4 jaar en BSO) biedt opvang voor kwetsbare kinderen. Het kan 
voorkomen dat de kinderopvang groepen clustert, zodat kinderen op een andere locatie dan 
gebruikelijk worden opgevangen.  

  

Definitie kwetsbare kinderen in de noodopvang  

Onder kwetsbare kinderen verstaan we kinderen bij wie sprake is van een onveilige 
thuissituatie binnen de gezinssituatie of ten gevolge van hun functiebeperking.  
Opvang is nodig om deze acute onveilige thuissituatie te doorbreken.   
  
Het gaat zowel om kinderen die al in beeld zijn en extra ondersteuning krijgen, als om kinderen 
waarbij nu onveiligheid ontstaat is ten gevolge van de maatregelen voor het indammen van de 
verspreiding van het coronavirus. Daarbij zijn er in het directe netwerk, de sociale basis 
infrastructuur en hulpverlening (wijkteam of zorgaanbieder) onvoldoende mogelijkheden om 
de onveiligheid weg te nemen.  
 
Het gaat nadrukkelijk niet om kinderen waarbij het thuisonderwijs stagneert.  

 
Het gaat hier nadrukkelijk ook niet om kinderen die volledig naar dagactiviteiten of 
dagbehandeling gaan. Voor deze kinderen is de betrokken zorgaanbieder aan zet. Kinderen die 
deeltijd gebruikmaken van deze vormen van jeugdhulp en deeltijd naar school of kinderopvang 
gaan, kunnen wel bij deze groep horen.  

  

Plaatsing  

Zowel scholen, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg als wijkteammedewerkers mogen de 
inschatting maken dat noodzakelijke opvang ingezet moet worden.  

Onderwijs 

- Bespreek met ouders de onveilige situatie en zoek met hen naar mogelijkheden hier 
iets aan te doen;  

- Biedt opvang aan; 
- Indien nodig en bij twijfel neem contact op met het Wijkteam (met toestemming van 

ouders) of met Veilig Thuis (als ouders geen toestemming voor contact wijkteam 
geven). 
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Kinderopvang 

- Bespreek met ouders de onveilige situatie en zoek met hen naar mogelijkheden hier 
iets aan te doen; 

- Neem met toestemming van ouders contact op met het Wijkteam om goedkeuring te 
vragen voor plaatsing; 

- Geven ouders geen toestemming en is de situatie onveilig neem dan contact op met 
Veilig Thuis. 

Wijkteam 

- Bespreek met ouders de onveilige situatie en zoek met hen naar mogelijkheden hier 
iets aan te doen; 

- Bespreek de situatie in je casuïstiek groep. Noodzakelijke opvang is altijd een 
teambesluit; 

- Neem contact op met de school en/of kinderopvang en bespreek de noodzaak van 
opvang; 

- Overleg indien nodig met Veilig Thuis. 

  

Jeugdgezondheidszorg en overige verwijzers 

- Bespreek met ouders de onveilige situatie en zoek met hen naar mogelijkheden hier 
iets aan te doen; 

- Neem met toestemming contact op met de school of het wijkteam (voor plaatsing in 
kinderopvang); 

- Overleg indien nodig met Veilig Thuis. 

Gemeente 

- Indien gemeente individuele casuïstiek ontvangt (o.a via 
sociaaldomein@amersfoort.nl) bekijkt het team complexe casuïstiek deze. Waar 
mogelijk vindt doorgeleiding naar het Wijkteam plaats. 

- Indien het team complexe casuïstiek (evt. met Veilig Thuis) constateert dat plaatsing in 
noodopvang (onderwijs of kinderopvang) noodzakelijk is kan dit via bovenstaande 
lijnen. Contactpersonen in geval van problemen bij plaatsing zijn Karin van der Veen 
(primair onderwijs) of Susan Meulemans (kinderopvang). 

  

Escalatie 

Indien partijen er om welke reden dan ook niet uitkomen, escaleert elke partij op de 
gebruikelijke wijze. Wijkteammedewerker naar leidinggevende en mogelijk naar team 
complexe casuïstiek. Leerkracht naar directeur en mogelijk naar samenwerkingsverband.  

  

Coördinatie en communicatie 

De noodzakelijke opvang is geen openbare voorziening en is niet vrij toegankelijk.  

Om een goede inventarisatie te doen van de omvang van de vraag naar noodzakelijke opvang 
voor kwetsbare kinderen en om signalen en voortgang te bespreken is een stedelijke 
kerngroep opvang kwetsbare kinderen ingericht. Deze bestaat uit: Karin van der Veen 
(Gemeente Amersfoort), Brigitta Gadella (SWV De Eem), Karin van den Hoven (KPOA), Pim 
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Spijker (namens de zelfstandige scholen in Amersfoort), Tonia Verlaan (PCBO),  Ad Goenee 
(Meerkring) en Joke Spruit (kinderopvang – SKA).  

Deze kerngroep onderhoudt via Karin van der Veen contact met gemeentelijke 
contactpersonen voor de kinderopvang, de JGZ, de wijkteams, huisartsen, accounthouders van 
zorgaanbieders.  

 


