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Opvang kwetsbare kinderen en jongeren in het kader van kinderopvang en (thuis)onderwijs
In deze moeilijke tijd wordt veel gevraagd van gezinnen. Men zit op elkaars lip, de hele dag binnen, er zijn zorgen soms op meerdere leefdomeinen. Veel gezinnen vinden hier
wel een modus in. Voor een aantal leerlingen, o.a. met psychische klachten of gedragsproblematiek, is onderwijs thuis niet goed mogelijk. Ook zijn er kinderen van wie de
thuissituatie, door huiselijk geweld, psychiatrische problematiek van (één van) de ouders of andere omstandigheden, maakt dat zij niet rustig aan school kunnen werken en
voor wie het een uitkomst is als ze overdag toch naar school of opvang kunnen. Vanaf 11 mei is de kinderopvang weer geopend, en het (speciaal) basisonderwijs deels .

Route kinderopvang (0-4 jaar)

Route (Speciaal) Basisonderwijs

De kinderopvang is vanaf 11 mei weer volledig geopend. Informatie over
kinderopvang: www.schoolwijzer.amsterdam.nl. Voor kinderen die
kinderopvang nodig hebben, maar waar de ouders dit niet kunnen regelen kan
een sociaal-medische indicatie aangevraagd worden via de reguliere route.

Het speciaal (basis) onderwijs is vanaf 11 mei weer volledig van start gegaan.
Voor het basisonderwijs geldt dat doordat kinderen vanaf 11 mei deels naar
school gaan er ook wat gewijzigd is in de (nood)opvang voor vitale beroepen en
kwetsbare kinderen. Voor de kinderen die hiervoor ook al opvang kregen en voor
nieuwe aanmeldingen wordt extra opvang op school en op BSO georganiseerd.

• Professional (bij voorkeur casusregisseur) neemt -in overleg met ouderscontact op met Chikuba: 020 557 3600 (spreek voicemail in bgg) of
info@chikuba.nl.

• Chikuba vraagt toestemming aan de SMI-Jeugdartsen van het OKT en
regelt als intermediair de plaatsing op een locatie.

• Kinderen gaan maximaal 2 dagen. Wanneer de situatie heel ernstig is kan
eventueel een extra dag toegekend worden. Ook dit gaat via de SMIJeugdartsen van het OKT.

• Professional (bij voorkeur casusregisseur) neemt contact op met de school
van het kind (in overleg met ouders)

• Intern begeleider/leerkracht en professional onderzoeken samen met ouder
en kind wat nog wel lukt en wat niet (meer), wat er nodig is.

• Samen met alle betrokken professionals ondersteuning op maat organiseren
waaronder opvang onder schooltijden op school, na schooltijd bij de BSO op
de niet schooldagen indien nodig.
In principe gaan ook alle nieuwe 4-jarigen (nieuw vanaf half maart) naar school.
Wanneer dit echt niet mogelijk is, dan wordt in goed overleg met de
kinderopvang een oplossing gezocht.
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Route speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Algemeen

Het speciaal onderwijs is vanaf 11 mei weer volledig van start gegaan, er is dus
geen sprake meer van noodopvang. Voor het reguliere voortgezet onderwijs en
MBO gelden nog steeds dezelfde richtlijnen:

• Zoals altijd: praten mét ouders en jeugdigen.
• Gebruik een beveiligde mailverbinding voor het (met toestemming) uitwisselen

Mentoren monitoren de voortgang en het welzijn van leerlingen en pakken
eventuele problemen op. Als er meer nodig is (zorgen over veiligheid, voortgang
in leren) overleggen zij met de zorgcoördinator van de school. Wanneer dit nog
niet is geïnitieerd vanuit school, kun je als professional het initiatief nemen.

• De Meldcode HG/KM is leidend in geval van zorgen over onveiligheid die eerder

• Betrokken professional (bij voorkeur de casusregisseur) neemt contact op
met de school van de jeugdige (in overleg met ouders).

• Zorgcoördinator/mentor en professional onderzoeken samen met de
jeugdige en ouder(s) wat nog wel lukt en wat niet (meer), wat er nodig is.

• Gezamenlijk ondersteuning op maat organiseren:
• Ondersteuning thuis (digitale ondersteuning en /of jeugdhulp,
•

•

fysieke ondersteuning en/of jeugdhulp).
Onderwijs op afstand onder begeleiding van een
onderwijsprofessional i.p.v. de ouder(s).
(Gedeeltelijke) leerplek door school, eventueel met aanvullend
ontwikkelingsgericht programma.

• Termijn, duur en evaluatiemoment afspreken.

van persoonsgegevens.
nog niet in beeld waren (check wie betrokken is, afstemmen wie wat doet,
handelen volgens stappen uit de Meldcode).

• Scholen hebben zorgen over een aantal leerlingen dat zij ondanks hun inzet
niet kunnen bereiken. Met leerplicht en OKT zijn hierover werkafspraken
gemaakt. Deel de informatie die in dit kader relevant is voor school en/of
leerplichtambtenaar (in goed overleg met de ouders/jeugdige).

In geval van escalatie/stagnatie

• Mochten professionals en scholen/opvang er onderling niet uitkomen, dan
wordt dit allereerst besproken op het niveau van het eigen management en de
schooldirectie.

• Indien het niet lukt via de reguliere afspraken en procedures passende
ondersteuning te realiseren, neem dan contact op met het stedelijk
doorbraakteam. Doorbraakteam@amsterdam.nl || 06-20141933

N.B. In het geval dat ouders en/of jeugdige niet openstaan voor ondersteuning kan
ook leerplicht worden ingeschakeld.
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