
 

 

Routekaart voor de kwetsbare kinderen Amersfoort.  

In deze routekaart wordt de communicatie tussen de scholen en andere organisaties beschreven 
wanneer er sprake is van een kwetsbare thuissituatie. 

Voor leerlingen met een arrangement bij SWV of leerlingen met een leerachterstand en een eigen 
leerroute kan contact op worden genomen met het SWV 

Hieronder wordt voor vier groepen de route beschreven: 

1. Geen digitale faciliteiten: inventariseren;  

Dit wordt per bestuur geregeld. KPN heeft faciliteiten voor de WIFI beschikbaar gesteld voor 
gezinnen. School kan dit met KPN regelen.  KPN stelt gratis wifi beschikbaar 

Via deze link kun je contact zoeken met KPN. https://kpnmcf.com/nl/nieuws/2020/kpn-helpt-
kinderen-nu-de-scholen-gesloten-zijn-tijdelijk-aan-wifi-voor-hun-schoolwerk  

Zij kunnen in de gezinnen waar geen wifi is, dit alsnog verzorgen. 

 
2. Leerlingen die thuis meer begeleiding nodig hebben (dan scholen kunnen bieden): de 

gemeente ondersteunt; 
a. Om welke kinderen gaat het: we denken hierbij aan leerlingen die thuis niet tot leren 

kunnen komen. Het kan zijn dat ouders de Nederlandse taal onvoldoende beheersen 
of niet de juiste begeleiding kunnen bieden. 

b. Welke maatregelen: (contactgegevens staan in bijlage 1) 
situatie Wie (zie lijst contactpersonen) 
Wanneer ouders vragen hebben over 
opvoeding of thuisonderwijs kan contact 
op worden genomen met een van de 
contactpersonen uit de bijlage 

SOVEE  

Zie lijst bijlage 1. Eventueel samen met 
hen zoeken naar mogelijkheden voor 
verdere aanvulling activiteiten voor 
kinderen per wijk. 

IDB033  

Telefonische consultatie. Vragen over: 
(taak)gedrag, motiveren, 
plannen/organiseren en leren.  
Wie: ouders/verzorgers en intern 
begeleiders. 

Gedragstolk 

Op een school is het Dim voor ouders, 
inclusief vertalingen in het Turks, 
Arabisch en Berber ontwikkeld. De 
vertalingen zijn verkrijgbaar bij de 
contactpersoon van het bestuur en te 
mailen naar ouders. 

Contact persoon bestuur 

Stichting Integratiewerk (voorheen NVA) 
ondersteunt statushoudergezinnen die 
bezig zijn met de inburgering. Ook in 
deze (Corona)tijd houden onze 
medewerkers en (kinder)taalcoaches 
contact met deze gezinnen en kinderen. 

Stichting Integratiewerk  



 

 

Dit gebeurt op afstand middels o.a. 
(beeld)bellen en WhatsApp. Wij zoeken 
contact met de leerkracht van kinderen 
waarover wij zorgen hebben. We stellen 
het erg op prijs als leerkrachten die zich 
zorgen maken over kinderen uit 
statushoudergezinnen contact met ons 
opnemen, zodat we e.e.a. kunnen 
afstemmen samen.  

c. Hoe te realiseren:  
Leerkracht signaleert en bespreekt met IB en ouders. Wanneer ouders toestemming 
geven neemt  IB contact op met betreffende instantie (bijvoorbeeld: SWV De Eem, 
wijkteam, opvoedcoach Sovee, andere hulpverleningsinstanties enz..) Als ouders 
geen toestemming geven, maar de veiligheid van het kind in gevaar is in gevaar dan 
neemt IB contact op met Veilig Thuis. 
 

3. Thuis is geen veilige basis; 

a. De leerkracht signaleert en communiceert eerste signalen en bij vermoeden/twijfel 
direct met IB en ouders. De leerkracht kan in het contact met de leerling vragen 
stellen over het welbevinden. Als bron kan gebruik worden gemaakt van de 
vragenlijst van Kees van Overveld op LinkedIn: (zie bijlage)  

b. IB neemt contact op met betrokken hulpverleningsinstantie (indien bekend).  
c. Indien gezin niet bekend bij hulpverleningsinstantie wordt contact opgezocht met de 

contactpersoon van het wijkteam (contactleggen met leidinggevende van het 
wijkteam) en/of de onderwijsondersteuner van SWV.  

d. In zeer zorgelijke situaties moet er een melding plaatsvinden bij Veilig Thuis.  
e. De opvang van kwetsbare kinderen in een onveilige thuissituatie wordt per school of 

schoolsoort geregeld. Per school wordt een inschatting gemaakt welke opvang nodig 
is. Waar nodig en mogelijk neemt de school contact op met een zorginstelling en/of 
de kinderopvang. Zie ook het document: ‘noodzakelijke opvang van kwetsbare 
kinderen in basisonderwijs en kinderopvang’? 
 
 

4. Wanneer er twee dagen geen contact mogelijk is, wordt dit gemeld bij de eigen 
leerplichtambtenaar van school. Indien het wijkteam betrokken is bij het gezin, wordt deze 
ook betrokken worden.  
 

Bijlage 1: lijst contact personen 

Bijlage 2: suggesties vragen van Kees van Overveld 

  



 

 

Bijlage 1: contactgegevens betrokken instanties 

 

Contactgegevens SOVEE: 

SOVEE is graag bereid gezinnen zoveel mogelijk (opvoed)ondersteuning te geven via de telefoon of 
videobellen. Ze hebben hier de afgelopen dagen al veel goede resultaten mee geboekt. Alle 
opvoedondersteuners zijn in principe beschikbaar om gebeld te worden. Voor de Arabisch sprekende 
gezinnen kunnen jullie bellen of mailen naar  Fatima Barrak, Hozaifa Alomar en Rabie al Noaimy. 

Fatima verstaat en spreekt alle soorten Arabisch en spreekt ( als enige binnen SOVEE) ook Berbers, 
Hozaifa en Rabie spreken het beste Syrisch maar kunnen net als Fatima ook redelijk goed praten met 
mensen uit Irak, Algerije, Libië, Egypte, Jordanië, etc.  

De IB'ers kunnen hun rechtstreeks bereiken op hun mobiel of even een mailtje sturen met gegevens 
van de gezinnen die gebeld moeten worden.  

 Fatima Barrak: f.barrak@sovee.nl   Mobiel: 06-41904134 

 Hozaifa Alomar: h.alomar@ SOVEE.nl. Mobiel: 06-85641116 

 Rabie al Noaimy: r.al.noaimy@sovee.nl Mobiel: 06-20703590 

 Nederlands sprekende gezinnen kunnen bij Carolien Tunzi, teamleider opvoedondersteuning 
aangemeld worden. Zij koppelt dan de gezinnen aan de overige opvoedondersteuners.  

Carolien Tunzi c.tunzi@sovee.nl Mobiel: 06-41904133 

Contactgegevens 033: 

Wie? Wat? 
IDB033 Kinderwerkers en Buitenkasten: Hebben op verschillende manieren voortdurend 

contact met ouders en kinderen uit kwetsbare gezinnen (whatsapp, instagram, 
telefonisch etc.). Ook zijn er dagschema’s via gemaakt en via Facebook gedeeld, ook is 
er een DOE-boek gemaakt enzovoort. In Liendert is de kinderwerker aangesloten bij 
een appgroep van ouders. 

IDB033 Aandachtsteam Spanningen thuis: aangepaste dienstverlening, dagelijks bereikbaar 
voor consultatie. Ook hier tips op sociale media.   

IDB033 Jongerenwerkers onderhouden minimaal 1 x per week contact met bij hen bekende 
kwetsbare jongeren. Er wordt een filmpje gemaakt. Ze gaan regelmatig ‘live’ op 
FB/Instagram.  

IDB033 De volgende zaken kunnen ook nog aangeboden worden: 
- Vrijwilligers regelen voor huiswerk op afstand (dit proces loopt inmiddels). 
- Gastlessen voor kinderen die het emotioneel zwaar hebben. Te denken valt 

aan praten over de basis gevoelens boos, blij, verdrietig enz… 
- Gastlessen door jongere werkers in groep 7 en 8. 
- Sparringpartner voor leerkrachten zijn als kinderen het emotioneel zwaar 

hebben. 
- Samen met buitenkast medewerkers een activiteit bedenken. 

ABC Er wordt gestart om de reguliere naschoolse activiteiten online aan te gaan bieden aan 
de kinderen die zich hiervoor hadden ingeschreven, bijvoorbeeld via Zoom of Skype. Zo 
hebben de kinderen via Zoom of Skype toch even contact met elkaar en lopen de 
activiteiten waar zij enthousiast over zijn 'gewoon' door.  



 

 

ABC Bij ABC Liendert draait nu een uitleen van spelletjes/boeken/speelgoed. Kinderen 
halen dit op tijdens het huiswerk-ophaal-moment op school. In Liendert maakten 
vandaag zo'n 50 kinderen hier gebruik van (NB. Het is nog even de vraag in hoeverre 
dit kan doorgaan i.v.m. overdragen van corona via dit speelgoed).    

ABC Iedere dag een thuistip op de site en facebookpagina's 
ABC Contact met de kinderwijkraden onderhouden en input van de kinderen vragen. 

In Kattenbroek werken ze nu met zgn. Kindreporters die verslag doen via de mail; In 
het Soesterkwartier is een activiteit opgezet waarbij kinderen op 30 maart een 
stoepkrijttekening maken voor het huis van hun buren;  

 
Indebuurt033 heeft alle initiatieven met hulpaanbod rondom corona verzameld, klik hier.  

Contactgegevens Gedragstolk: 

Vanaf 1 april: 

Dag/tijd 
 

Begeleider  Telefoonnummer  

Ma 14.00-15.00 uur 
 

Engelien van Schaijk 0637314954 

Di 10.00-11.00 uur 
 

Hilda Reitsma 0612150387 

Wo 10.00-11.00 uur 
 

Wanda van Mourik 0637314268 

Wo 14.00-15.00 uur 
 

Jos Sijbesma 0637280252 

Do 14.00-15.00 uur 
 

Hilde van der Heu 0681077706 

Vr 10.00-11.00 uur 
 

Jeroen Remy 0637280510 

 

https://www.degedragstolk.nl/ 

Contactpersoon stichting integratiewerk: 

Karolina van Iersel, 06 – 3651 0810, kvaniersel@integratiewerk.nl 

Contact gegevens gemeente Amersfoort: 

In Amersfoort is niet gekozen voor een apart loket. De bestaande lijn wordt zoveel mogelijk gevolgd. 
Scholen kunnen terecht bij het wijkteam verbonden aan de school. Op de website van de gemeente 
Amersfoort staat vermeld hoe de ondersteuning aan kwetsbare kinderen is geregeld (routing) zie 
https://www.amersfoort.nl/onderwijs-en-jeugd/to/als-opvang-van-kinderen-thuis-lastig-is-1.htm 
Daarnaast is er de procesbeschrijving ‘noodzakelijke opvang van kwetsbare kinderen in 
basisonderwijs en kinderopvang’ die naar verwachting begin april door de po-besturen wordt 
geaccordeerd. 

Contactpersonen besturen: 

- Suzanne de Koning: (kleine besturen) suzannedekoning@cordeoscholen.nl 0648122504 
- Boudewijn Hogeboom: (PCBO) b.hogeboom@pcboamersfoort.nl 0655898553 
- Karin vd Hoven (KPOA): k.botterblom@kpoa.nl 0618410834 
- Sigrid van den Berg: (Meerkring) sigrid.vandenberg@meerkring.nl 0613193234 



 

 

Bijlage 2: vragen te stellen aan kinderenA 

andacht voor sociaal-emotione

 

 

 


