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______________________________________________________________________ 

Samenvatting 

Op 20 maart 2020 heeft minister Arie Slob in een kamerbrief
1
 aangegeven dat het is toegestaan om 

kwetsbare kinderen en kinderen uit kwetsbare gezinnen op te vangen op school of opvang. In deze 

memo willen we u allen op de hoogte brengen van de richtlijnen die gelden binnen de provincie 

Friesland. Een regionale aanpak, want samen staan we sterk!  

Toelichting 

Bij zowel scholen, kinderopvang organisaties, wijk- en gebiedsteams, gecertificeerde instellingen, 

Veilig Thuis en hulpverleningsorganisaties zijn er zorgen over de opvang van kwetsbare kinderen in 

tijden van de coronacrisis. Voor deze kinderen in het nu mogelijk om opvang te realiseren.  

We kunnen deze kwetsbare kinderen in twee groepen indelen:   

1. Kinderen in een kwetsbare gezinssituatie; deze groep kinderen zou baat hebben bij een 

opvang zoals dat ook geregeld is voor de kinderen van ouders met een vitaal beroep. Door 
opvang te realiseren willen we preventief inzetten op het voorkomen van huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Ouders en kinderen worden ontlast waardoor de kans op spanningen 
thuis kleiner wordt.  Deze groep kan goed gecombineerd worden met de nu al bestaande 
opvang op scholen/kinderopvang.  

2. Kwetsbare kinderen die nu noodgedwongen thuiszitten; deze groep kinderen heeft een 

duidelijke ondersteuningsbehoefte en/of kampen met een stoornis of psychische problemen. 
Vaak is hulpverlening reeds betrokken maar de inzet hiervan is er, door de coronacrisis, 
anders uit komen te zien. Deze kinderen hebben een ander opvangaanbod nodig dan wat er 

nu op scholen/kinderopvang geboden wordt. Hier zal het om een combinatie van onderwijs en 
zorg moeten gaan, afgestemd op hun ondersteuningsbehoeften.  

1
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/20/kamerbrief-inzake-continuiteit-

van-het-funderend-onderwijs-bij-maatregelen-tegen-het-coronavirus
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Uitvoering 

- Bij de afweging of kinderen buitenshuis moeten worden opgevangen worden altijd de 

richtlijnen van het RIVM
2
 in acht genomen. Alleen als het echt nodig is en er geen andere 

oplossing is kunnen kinderen worden opgevangen. 

- Wanneer er hulpverlening betrokken is bij een gezin beslist de regiehouder
3
 of een kind  recht 

op opvang
4
 heeft. De regiehouder overlegt dit met het gezin en stemt dit intern af met de 

gedragswetenschapper. 

- Wanneer er geen regiehouder bekend is. Dit kan zijn doordat de beschikking bijvoorbeeld is 

afgegeven door huisarts, of het wijk- of gebiedsteam de regie heeft overgedragen aan een 

hulpverleningsinstantie. Wordt door de hulpverleningsinstantie of het onderwijs contact 

opgenomen met het wijk- of gebiedsteam. Zij stellen een (tijdelijke) regiehouder aan.   

- De regiehouder neemt contact op met de directeur van de school of opvang van het kind. 

Wanneer de eigen school/ opvang geen mogelijkheid heeft  neemt de regiehouder contact op 

met de gemeente. 

- De gemeente neemt contact op met het bijbehorende schoolbestuur/ de opvangorganisatie 

zodat in samenwerking opvang kan worden georganiseerd.  

- Wanneer er geen hulpverlening betrokken is kan ook de school of de opvangorganisatie  

mogelijkheden voor opvang bespreekbaar maken met het gezin. Zij nemen hierover eerst, ter 

afstemming, contact op met het wijk- of gebiedsteam. 

- Voor kwetsbare kinderen geldt dat er een zo’n best mogelijk passende manier wordt 

gevonden voor opvang aansluitend bij de behoeften van het kind.  

- Bij zorgen blijft altijd de meldcode van kracht. En kan contact worden opgenomen met Veilig 

Thuis (0800- 2000) 

Voor zowel, onderwijs, kinderopvang, wijk- en gebiedsteams ontvangt u deze week een handleiding 

waar meer details, op casuïstiek niveau zijn uitgewerkt. Wij gaan ervan uit dat de opvang van een kind 

in goed overleg gaat, de afstemming en samenwerking is cruciaal. Opvang wordt alleen 

gerealiseerd in de noodzakelijke gevallen. Uiteindelijk beslist regiehouder vanuit het wijk- of 

gebiedsteam.  

Wanneer er door de complexiteit van de casuïstiek zich toch problemen of vragen voordoen, dan kunt 

u contact opnemen via het volgende mailadres regieteam@sdfryslan.nl of met (058) 233 83 88. In dit 

(tijdelijke) team is zowel het SDF als het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland 

vertegenwoordigd.  

Dit document is niet in beton gegoten, mochten er landelijke veranderingen zijn of andere 

ontwikkelingen binnen de provincie, dan informeert het regieteam u over deze wijzigingen. Voor 

vragen of opmerkingen en recente ontwikkelingen verwijzen wij u door naar de site van het SDF. 

https://www.sdfryslan.nl/

2
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

3
 Regievoerder is de wijk- of gebiedsteammedewerker of (gezins)voogd. 

4
 Opvang kan worden vormgegeven volgens de anders gebruikelijke opvang van het kind. Dit kan 

(kinder)opvang zijn als onderwijs of opvang bij een (reeds betrokken) zorgaanbieder. 


