MEMO
Afspraken opvang kwetsbare jongeren regio West-Brabant West
Door het coronavirus zitten bijna alle kinderen en gezinnen noodgedwongen thuis. De
structuur van school valt weg en daarbij ook veel sociale contacten. Dat kan zorgen voor
spanningen met als gevolg een onveilige thuissituatie. Daarnaast is voor sommige kinderen
met (ouders met) psychische klachten of gedragsproblematiek onderwijs thuis niet goed
mogelijk. Voor deze groepen is onderwijs in een schoolse setting van cruciaal belang.
In de brief van 20 maart 2020 van minister Slob aan de Tweede Kamer wordt aangegeven
dat de noodopvang voor ouders met vitale functies uitgebreid wordt met de noodopvang
voor kinderen in een kwetsbare positie. Gemeenten zijn gevraagd hier de regie op te
nemen; van onder andere de scholen wordt door de minister constructieve medewerking
verwacht.
Lokaal zijn gemeenten en scholen gezamenlijk bezig om invulling te geven aan de
noodopvang voor kinderen in een kwetsbare positie. De gemeenten hebben daarin een
regierol. Wij willen jullie middels dit memo informeren over gemaakte afspraken.
Richtlijnen
Provinciaal zijn de volgende richtlijnen met elkaar afgesproken voor het opvangen van
kinderen in een kwetsbare positie:
1. Starten met de opvang van kwetsbare kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-18 jaar,
zoveel mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving (eigen school, kinderopvang,
buurthuis, etc.).Tijden conform noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal
beroep, t.w. kinderopvang van 7.00 uur tot 19.00 uur en voor scholen conform reguliere
schooltijden.
2. Prioriteit wordt gegeven aan kinderen die in een directe onveilige thuissituatie verkeren,
bijvoorbeeld kinderen die bekend zijn bij Veilig Thuis en de Gecertificeerde instellingen.
3. Het mandaat voor de beslissing welke kwetsbare kinderen opgevangen mogen worden,
kan per gemeente geregeld worden, waarbij als uitgangspunt gehanteerd wordt zoveel als
mogelijk bij de professionals die in de praktijk met deze kinderen werkzaam zijn en een
goed beeld hebben over de (on)veiligheid.
4. De verantwoordelijkheid voor het identificeren van leerlingen die extra begeleiding 1 nodig
hebben in de thuissituatie, laten we in overleg met de schoolbesturen, zoveel mogelijk bij
de scholen.
Aanstaande vrijdag zal minister Slob met aanvullende informatie komen over de opvang van
kinderen. Volgende week zullen wij jullie hierover informeren.
Inzichtelijk maken kwetsbare gezinnen en hun kinderen
Afgelopen week is er door de gemeentelijke toegangen een inventarisatie gemaakt van
kwetsbare gezinnen en hun kinderen. Deze uitvraag is ook gedaan bij de scholen en bij
partners binnen de veiligheidsketen (denk hierbij aan Veilig Thuis, gecertificeerde
instellingen, etc.).
Binnen de regio West-Brabant West is er met de gemeentelijke toegangen afgesproken om
onderstaande prioritering aan te houden:
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= onderwijsbegeleiding

Rood:
Oranje:
Groen:

Er is nu sprake van een onveilige thuissituatie. Er moet voor dit kind/deze kinderen
zo spoedig mogelijk een dagopvang gerealiseerd worden.
Op dit moment is de thuissituatie stabiel. Er is risico op het ontstaan van een
onveilige thuissituatie. Mogelijk aanvullende maatregelen voor dagopvang nodig.
Kwetsbare thuissituatie. Op dit moment stabiel genoeg zonder aanvullende
maatregelen voor dagopvang. (We redden het met stutten en steunen vanuit
pleegzorgwerker/GI/Jeugdprofessional)

Dagelijks wordt deze lijst met kinderen doorgenomen door de jeugdprofessional. Deze
inventarisatie wordt ook met de school besproken om te kijken of we alle kinderen in beeld
hebben; ook de scholen monitoren hun (zorg)leerlingen dagelijks. De updates zijn nodig
omdat kinderen, naarmate de tijd verstrijkt, meer risico kunnen lopen en dus in een hogere
prioritering kunnen komen.
Speciaal onderwijs
Een deel van de kinderen in het Speciaal onderwijs ontvangt jeugdhulp. Met zorgaanbieders
is afgesproken dat jeugdhulp zoveel als mogelijk doorgaat. Waar nodig worden
maatwerkafspraken gemaakt. In sommige gevallen is dit aanbod in combinatie met
langdurig(er) thuis zijn echter niet voldoende en is het ontlasten van de thuissituatie in de
vorm van opvang op hun vertrouwde school aan de orde. Dan geldt ook voor hen de
bovenstaande regeling en prioritering. Er wordt dan contact opgenomen met de school waar
het kind is ingeschreven om te bespreken wat de mogelijkheden zijn voor (gedeeltelijke)
dagopvang. Voor het Speciaal onderwijs wordt de opvang, zoals aangegeven in de
richtlijnen, zoveel mogelijk op school georganiseerd. School is conform reguliere tijden
beschikbaar om opvang op school te organiseren.
Uitvoering
In alle gevallen speelt de jeugdprofessional een belangrijke rol in het vinden van oplossingen
voor (gedeeltelijke) dagopvang op de scholen. Hij of zij kent het kind en het gezin en kan als
geen ander de ondersteuning inrichten of adviseren hoe de opvang op school in te richten.
Regie en communicatie
In elke gemeente is er een contactpersoon aangesteld die samen met de school de
mogelijkheden bespreekt. De school kan op haar beurt zorgelijke signalen vanuit school
bespreken met de contactpersoon van de gemeente. Opvang dient altijd georganiseerd te
worden conform de richtlijnen van het RIVM. Onderaan dit bericht treft u de namen,
telefoonnummers en mailadressen van de contactpersonen in onze gemeenten.
Naast het contact tussen de contactpersonen en de scholen zullen de contactpersonen
onderling regelmatig contact hebben met elkaar. Daarnaast vindt wekelijks overleg plaats
met de samenwerkingsverbanden die de gemeenten met advies kunnen bijstaan en kunnen
fungeren als intermediair naar het onderwijsveld.
Naam

Gemeente / Organisatie

Mailadres

Imke Huijbrechts

Bergen op Zoom

i.huijbrechts@bergenopzoom.nl

Mariette de Bruijn

Etten-Leur / Zundert

Mariette.deBruijn@etten-leur.nl

Tessa van Nimwegen

Halderberge

T.vanNimwegen@halderberge.nl

Janette van Nispen

Moerdijk

janette.van.nispen@moerdijk.nl

Renate Tempelman

Roosendaal

R.Tempelman@wegwijsroosendaal.nl

Simone van Broekhoven

Rucphen

s.broekhoven@rucphen.nl

Antoinette Harteveld

Steenbergen

Antoinette@cjgsteenbergen.nl

Marijke Grave

Woensdrecht

M.Grave@woensdrecht.nl

Patricia Vollebregt

Speciaal onderwijs

p.vollebregt@woensdrecht.nl

Brigitte Koene

JBB

b.koene@JBBrabant.nl

Kees de Meij

JBB

K.Demeij@JBBrabant.nl

Renate Proost

WSG

rproost@wsg.nu

Ludo van Beek

RvdK

A.van.Beek@rvdk.nl

Margo van der Brugge

Veilig Thuis

m.vanderbrugge@veiligthuiswb.nl

