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DEFINITIE NOODOPVANG KWETSBARE KINDEREN 
Vanwege het coronavirus wordt het onderwijs vanaf maandag 16 maart 2020 binnen het PO en VO op afstand 
aangeboden. Voor ouders met cruciale beroepen (zie richtlijnen RIVM) is sinds het ingaan van de maatregelen 
de opvang voor de kinderen van ouders in cruciale beroepen georganiseerd.  
 
Noodopvang voor kwetsbare kinderen is een opdracht die voortvloeit uit de brief van het ministerie van 20 
maart 2020. Ons gezamenlijke doel is zo snel mogelijk grip en zicht te krijgen op de doelgroep ‘kwetsbare 
kinderen’ en om zo snel mogelijk goede noodopvang te organiseren.  
 
DOELGROEP NOODOPVANG: 
Kinderen en jongeren van 4 – 18 jaar die onderwijs volgen in Almere en die zich in een kwetsbare situatie 
bevinden. Bij kwetsbare kinderen die gebruik maken van de noodopvang is er ook ondersteuning thuis via JGZ, 
sterk in de klas of jeugdhulp met inachtneming van richtlijnen RIVM.  
We categoriseren de doelgroep als volgt en gaan er vanuit dat we kinderen in de codering kunnen op-
/afschalen: 
 
Code Rood 
Kinderen in een onveilige thuissituatie, nu of op korte termijn te verwachten waarbij de fysieke veiligheid naast 
de pedagogische veiligheid (acuut) in het geding is. Er is sprake van agressie thuis en/of directe onveiligheid 
voor het kind: 

• Kinderen die bekend zijn bij Veilig Thuis, SaVe of een andere gecertificeerde instelling of de Raad voor 
de kinderbescherming of daar recent gemeld zijn of via JGZ. 

• Thuiswonende kinderen met een beschermingsmaatregel. 

• (Vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling. 

• Ouder(s)/ verzorger met psychiatrische- of verslavingsproblematiek waardoor de thuissituatie direct 
onveilig is. 

Doel 
Zo spoedig mogelijk noodopvang regelen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 
Code Oranje 
Op voorspraak van JGZ Almere of op basis van eigen inschatting van school Kinderen uit kwetsbare gezinnen 
waarbij het wegvallen van de reguliere structuur tot problemen leidt. En waar de thuissituatie op dit moment 
nog stabiel is, maar de pedagogische veiligheid in het geding is waardoor aanvullende dagopvang nodig is: 

• Kinderen met kind-eigen problematiek: grote ondersteuningsbehoefte, met psychische problemen of 
een stoornis waar hulpverlening al bij betrokken is (let ook op ernstige vormen van digitaal pesten). 

• Ouders die kampen met psychiatrische- of verslavingsproblematiek. 

• Ouder(s)/ verzorger met een beperking. 

• Chronisch zieke of zwaar overbelaste ouder(s)/ verzorgers. 

• Chronisch ziek broer of zus. 

• Complexe scheidingsproblematiek. 
Doel 
Aangepaste noodopvang regelen (maatwerk): ontlasten van de ouders, preventief voorkomen van 
(toename in) spanningen, voorkomen van een onveilige situatie en voorkomen van onacceptabele 
(leer)achterstanden. 
 

Code Groen 
Kinderen uit kwetsbare gezinnen waarbij de situatie nog voldoende stabiel is en aanvullende maatregelen voor 
dagopvang niet nodig is.  

Doel 
Zicht houden op deze groep en tijdig signaleren als er iets in de situatie verandert of aanvullende hulp 
nodig is.  
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Code Wit 
Kinderen die uit beeld zijn, waar nog geen contact mee te krijgen is.  

Doel 
Contact met deze groep krijgen, dus op huisbezoek gaan ( leerplicht, jeugdagenten) om zicht krijgen 
op de situatie achter de voordeur.  

 
AANMELDING NOODOPVANG: 
Jgz, Veilig Thuis, SAVE, andere gecertificeerde instellingen en de raad voor de kinderbescherming melden de 
kinderen aan bij de eigen school met bericht welke code en hoeveel dagen. 
 
WAT IS NOODOPVANG VAN KWETSBARE KINDEREN? 
Noodopvang van kwetsbare kinderen vindt plaats náást de opvang van kinderen van ouders met vitale 
beroepen en naast het op afstand uitvoeren van de dagelijkse (onderwijs)routine. Noodopvang is bestemd voor 
kinderen die een veilige plek nodig hebben.  
 
Noodopvang is niet hetzelfde als een ‘gewone’ lesdag op school. Noodopvang houdt in dat de leerling een 
veilige omgeving wordt geboden. De begeleiders van noodopvang zijn niet altijd en elke dag de eigen docent of 
leerkracht. Het is mogelijk dat voor de noodopvang collega’s uit het werkveld worden ingezet die niet 
werkzaam zijn binnen het onderwijs in een combinatie en afstemming met de docent of leerkracht. 
 
OPVANGLOCATIE 
Vooralsnog is binnen Almere gekozen om de opvang van kinderen zo dicht mogelijk bij huis te organiseren. Bij 
voorkeur op de eigen school. Geïnventariseerd wordt welke leerlingen noodopvang nodig hebben en welke 
locatie geschikt is voor het inrichten van noodopvang. Tevens onderzoeken we hoe we de benodigde 
noodopvang en begeleiding voor deze leerlingen in samenwerking met de partners het beste vorm kunnen 
geven. Mogelijk ontstaat na de eerste inventarisatie per wijk (voor wat de PO leerlingen betreft) een beeld op 
basis waarvan de verdere organisatie van noodopvang kan worden vormgegeven.  
 
OPVANGDAGEN EN -TIJDEN 

• voor PO leerlingen met code rood kan noodopvang vijf dagen, van 08.30 – 14.00 uur (de gebruikelijke 
tijden voor scholen met een continuerooster) per week mogelijk zijn, bij voorkeur minder.  

• voor leerlingen met code oranje wordt in overleg met ouders en samenwerkende partners, maatwerk 
geleverd, zo min mogelijk dagen bij voorkeur 2.  

• Opvang buiten deze tijden wordt gecoördineerd vanuit de gemeente Almere. Denk hierbij aan 
kinderopvang, naschoolse opvang of bijzondere 24 uurs opvang. 

• Alleen als een kind in de normale situatie al gebruik maakt van leerlingenvervoer dan kan er indien 
nodig ook voor de noodopvang gebruik van gemaakt worden.  
 

GROEPSGROOTTE 
Het advies is vooralsnog met in achtneming van de voorschriften van RIVM, een groepsgrootte van één 
begeleider op niet meer dan tien kinderen. Afhankelijk van het gebruik van ruimtes en de aanwezige 
problematiek wordt per locatie beoordeeld hoeveel begeleiding nodig is en hoe de begeleiding van de 
noodopvang eruit moet komen te zien.  
 
VERDERE ONDERSTEUNING 
Alle reguliere ondersteuning, bijvoorbeeld via Sterk in de Wijk, de opvoedadviseur, het schoolmaatschappelijk 
werk blijft (via digitale middelen) beschikbaar voor scholen en kinderopvanglocaties.  
 
CENTRAAL INFORMATIE EN COÖRDINATIE(PUNT) GEMEENTE 
De gemeente brengt, in samenwerking met alle betrokken partijen, in kaart welke kinderen in aanmerking 
komen voor noodopvang. En de gemeente Almere coördineert de noodopvang.   
Vragen? Mail naar: leerlingzaken@almere.nl 
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