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Richtlijnen opvang kinderen in een kwetsbare positie 
gemeente Hoeksche Waard  
 

Gemeente Hoeksche Waard heeft uitgesproken dat we noodopvang voor kinderen in een kwetsbare 

positie mogelijk willen maken, ook als deze ouders NIET vallen onder de landelijke definitie van ouders 

met cruciale beroepen.  

 

Het gaat om kinderen die vanwege een kwetsbare situatie veel baat hebben bij een tweede 

onderdak in een vertrouwde en veilige omgeving 

Om die kinderen te kunnen bieden wat zij nodig hebben en de thuissituatie te ontlasten, wordt de 

doelgroep van de op te vangen kinderen vanwege de COVID-19 maatregelen verder uitgebreid. Het gaat 

om gezinnen die door de COVID-19 maatregelen dusdanig uit evenwicht raken dat de basisverzorging 

en/of emotionele en/of fysieke veiligheid van kinderen onder grote druk komen te staan. In een aantal 

gezinnen is steun vanuit het netwerk en school/kinderdagverblijf noodzakelijk om kinderen 

basisverzorging en structuur te kunnen bieden. Nu deze steunbronnen wegvallen, ontstaat een verhoogd 

risico op onveiligheid. Te denken valt bijvoorbeeld aan: 

 Ruzies, spanningen, stress 

 Chaos, moeite met huishouding op orde houden (denk aan gezamenlijke eetmomenten, 

dagstructuur, dag-/nachtritme). 

 Middelengebruik 

 Ontbreken van gerichte aandacht voor het kind 

 Ontbreken van rust en/ of vaardigheden om te kunnen spelen of schoolopdrachten te kunnen 

maken 

 

Het gaat hierbij om kinderen van 0 tot 12 jaar die al naar een kinderopvanginstelling of 

primair onderwijs gaan 

We hanteren in afstemming met partijen de volgende procedure voor het toekennen van noodopvang 

voor kinderen in een kwetsbare positie:  

 

1. Het kind mag geen tekenen van ziekte vertonen: kind blijft thuis bij klachten als neusverkoudheid, 

of hoesten, keelpijn of koorts. Ook als een ander gezinslid koorts heeft blijft het kind thuis. Dit om 

zoveel mogelijk te voorkomen dat het coronavirus verspreid wordt onder kinderen en 

medewerkers. 

 

2. De aanbieder van kinderopvang of school moet bereid zijn om zijn/haar medewerking te verlenen. 

 

3. We organiseren een centraal coördinatie punt. Dit is een vast team bestaande uit een 

jeugdverpleegkundige (Jong JGZ), schoolmaatschappelijk werker (Kwadraad) en een 

jeugdprofessional (St. Jeugdteams). Zij houden een overzicht bij van de kinderen die gebruiken 

maken van de noodopvang en toetsen waar nodig/ bij twijfel de aanvraag voor noodopvang.  De 

professionals van het coördinatiepunt stemmen meerdere keren per week met elkaar af. 
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4. Aanvragers voor de noodopvang zijn: 

 Ouders/ kinderen 

 Scholen 

 Kinderopvangorganisaties 

 Alle organisaties binnen het Jeugdteam Hoeksche Waard  

 Gecertificeerde Instellingen voor Jeugdbescherming 

 Veilig Thuis  

 Jongerenwerk 

 

5. Afwegingsroute - voor de verschillende aanvragers gelden de volgende afwegingsroutes. 

 

 Initiatief bij het kind of de ouders 

Als een kind of een ouder bij de school of de kinderopvang aanklopt voor opvang vanwege 

een kwetsbare situatie, wordt door de school of de kinderopvang ingeschat of het kind onder 

de uitbreiding van de doelgroep valt. Daarover wordt overlegd met de schoolmaatschappelijk 

werker van de school en/ of de jeugdverpleegkundige van Jong JGZ.  Over de uitkomst wordt 

het coördinatiepunt geïnformeerd.  

 

 Initiatief bij de school of de kinderopvanginstelling 

Als de school of de kinderopvanginstelling inschat dat een kind onder de uitbreiding van de 

doelgroep valt, wordt dit besproken met het kind en de ouders/ verzorgers. Na toestemming 

van het kind en de ouders/ verzorgers wordt overlegd met de schoolmaatschappelijk werker 

van de school en/ of de jeugdverpleegkundige van Jong JGZ.  Over de uitkomst wordt het 

coördinatiepunt geïnformeerd. 

 

 Om onnodige zorgen en dubbel werk te voorkomen, is het van belang dat de school of de 

kinderopvanginstelling altijd het coördinatiepunt informeert als een kind opgevangen wordt 

vanwege een kwetsbare situatie of als na een verzoek van de ouder(s) wordt besloten dat een 

kind niet wordt opgevangen. 

 

Bij twijfel of verschil van inzicht dient overleg plaats te vinden tussen de school/opvang en 

het coördinatiepunt.  

 

 Initiatief bij het jeugdteam  

Als een professional die werkzaam is in het jeugdteam inschat dat een kind vanwege een 

kwetsbare situatie valt onder de uitbreiding van de doelgroep en daarom in aanmerking komt 

voor opvang, bespreekt hij/ zij dit met het kind, de ouder(s)/ verzorger(s) en de betreffende 

school of kinderopvanginstelling.  

 

Indien deze professional vervolgens tot het oordeel komt dat het kind in aanmerking komt 

voor opvang, wordt dit door de school of de kinderopvanginstelling uitgevoerd. Over de 

uitkomst wordt het coördinatiepunt geïnformeerd.  
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 Initiatief bij Veilig Thuis en gecertificeerde instellingen 

Als Veilig Thuis of een gecertificeerde instelling tot het oordeel komt dat een kind vanwege 

een kwetsbare situatie valt onder de uitbreiding van de doelgroep en daarom in aanmerking 

komt voor opvang, stemmen zij dit af met de betreffende school of kinderopvanginstelling. 

Over de uitkomst wordt het coördinatiepunt geïnformeerd.  

 

 Jongerenwerk 

Als een jongerenwerker constateert dat het voor een kind/ jongere in een kwetsbare situatie  

goed is dat deze noodopvang krijgt, bespreekt hij/ zij dit met de jongere, de ouder(s)/ 

verzorger(s) en de betreffende school. Over de uitkomst wordt het coördinatiepunt 

geïnformeerd.    

 

6. Welke informatie lever je aan bij het coördinatiepunt?  

- Naam client 

- Betrokken kinderopvangorganisatie/ school  

- Wat is de vraag? 

- Waarom is deze vraag er? 

- Is bekend of er andere hulpverlening aanwezig is? 

- Als er geen noodopvang plaatsvindt, is er dan een risico op onveiligheid in de thuissituatie?  

- Wat is het besluit?  

 

7. Contactgegevens coördinatiepunt: coördinatiepunthw@jeugdteamszhz.nl of 088 - 123 99 25. 

  

 

8. Als er bij de school of kinderopvang vragen of twijfels zijn of er in een gezinssituatie meer nodig is 

dan alleen het regelen van noodopvang dan wordt contact opgenomen met het jeugdteam voor 

advies en overleg met het jeugdteam. Tijdens kantoortijden is het jeugdteam bereikbaar op 

nummer: 088 123 99 25 en per mail: info@jeugdteamhw.nl.  

 

9. Gemeente Hoeksche Waard geeft onder bovenstaande voorwaarden de school resp. de 

kinderopvang toestemming om opvang te bieden aan kinderen van ouders die NIET vallen onder 

de cruciale functies. 
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