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Wat doen we aan noodopvang in Stichtse Vecht? 
 

 

Wat gebeurt er in Stichtse Vecht rond de noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale 

beroepen en voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie? 

 

De scholen, kinderopvang en gastouderopvang zijn dicht tot en met 28 april 2020. Kinderen van ouders die in 

cruciale beroepen of vitale processen werken, kunnen als het niet anders kan op de eigen school, kinderopvang of 

bij de eigen gastouder terecht. In specifieke gevallen kunnen ook kinderen in een kwetsbare thuissituatie gebruik 

maken van de noodopvang. 

Het uitgangspunt bij het realiseren van de noodopvang is om het zo eenvoudig mogelijk en verantwoord te regelen, 

in het belang van het kind en zoveel mogelijk op bestaande locaties. De gemeente gaat voor dit moment uit van 

ieders kracht; wat nu goed geregeld is, kan tot nader order blijven bestaan. 

Wij zien dat zowel vanuit het onderwijs als de kinderopvang iedereen fantastisch zijn rol pakt. Scholen en 

kinderopvangorganisaties doen hun uiterste best om noodopvang te bieden aan kinderen die daarvoor in 

aanmerking komen. Tegelijkertijd zijn scholen heel druk bezig met het bieden van onderwijs op afstand. Wij 

hebben hier heel veel waardering voor. 

Scholen, kinderopvang en gemeente staan met elkaar aan de lat om de noodopvang te organiseren. De gemeente 

heeft daarbij een coördinerende rol. Onderstaand een overzicht van de inspanningen die met elkaar worden 

verricht. 

 

 

Netwerkoverleg gemeente, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en 

gastouderbureaus 

 
Iedere maandag is er een netwerkoverleg tussen gemeente, schoolbesturen Primair Onderwijs en 

kinderopvangorganisaties over de noodopvang. In dit overleg maken partijen afspraken over de noodopvang 0-12 

jaar (locaties, doelgroep, communicatie, etc.). Er wordt besproken hoe het gaat, waar men tegen aan loopt en 

welke acties er nodig zijn. Het is een constructief overleg waarin partijen elkaar weten te vinden en informatie, 

ervaringen en tips worden gedeeld en uitgewisseld.  Er is een apart overleg met de gastouderbureaus, omdat daar 

specifieke vragen spelen. Daarnaast is er 1-op-1 contact met de schoolbesturen Voortgezet Onderwijs. 
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Inventarisatie behoefte aan noodopvang 

 
Na de aankondiging van de eerste coronamaatregelen op 15 maart heeft de gemeente een uitvraag gedaan bij 

schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus naar de behoefte aan noodopvang. Per locatie is 

er een beeld van het aantal kinderen dat gebruik maakt van de noodopvang. De aantallen kinderen die worden 

opgevangen verschillen per dag, omdat dit o.a. afhangt van de roosters van ouders met cruciale beroepen. 

 

Wekelijks overzicht van geopende locaties voor noodopvang 

 
We stellen wekelijks een actueel overzicht op van locaties die geopend zijn voor noodopvang 0-12 jaar, zowel bij 

scholen, kinderopvangorganisaties als gastouderbureaus. Dit overzicht wordt gecommuniceerd richting ouders en 

inwoners via de gemeentelijke website en beschikbaar gesteld aan de GGD en de VRU. 

In beeld brengen kwetsbare gezinnen 

Door het wegvallen van reguliere opvang en/of school als gevolg van de coronacrisis, kunnen voor kinderen 

onprettige of zelfs onveilige thuissituaties ontstaan. Daarom is er bijzondere aandacht voor deze doelgroep. Samen 

met onderwijs, sociaal wijkteam en jeugdhulpverleners bieden we noodopvang of aanvullende ondersteuning voor 

deze kinderen en gezinnen. Wat gaan we daarvoor doen? 

• Er is een processchema en stappenplan opgesteld. Deze dienen als afwegingskader om te bepalen of 

noodopvang of een andere vormen van ondersteuning nodig is. 

• Met scholen en kinderopvangorganisaties wordt verkend welke mogelijkheden zij hebben om noodopvang 

te bieden aan deze doelgroep. 

• Scholen hebben structureel contact met hun leerlingen. Met leerlingen waar zorgen over zijn is er extra 

contact. Ook worden onderwijsassistenten ingezet voor 1-op-1 begeleiding. 

• Het sociaal wijkteam heeft extra contact met de gezinnen waar zij hulp bieden. 

• Jeugdhulpaanbieders zijn benaderd met de vraag op welke manier zij in deze situatie begeleiding bieden 

aan hun kinderen/gezinnen. Positief is dat de meeste aanbieders ‘gewoon’ zorg blijven bieden. Zij 

hebben ook aangeboden begeleiding te kunnen bieden op de noopopvang locaties als dat nodig blijkt 

te zijn. 

 

Survey ‘onderwijs op afstand’ 

 
Naar aanleiding van de verlenging van de coronamaatregelen nemen de zorgen over leerachterstanden toe. 

Daarom heeft de gemeente op 2 april een onlinevragenlijst uitgezet bij scholen in Stichtse Vecht om hier een beter 

beeld van te krijgen.  

 

Clusteren waar nodig 

 

Schoolbesturen en kinderopvangorganisaties hebben aangegeven de noodopvang zelf en met elkaar te kunnen en 

willen organiseren. Als clustering van locaties nodig is, dan wordt dit eerst zoveel mogelijk binnen de eigen 

organisatie opgelost. In tweede instantie wordt samenwerking gezocht tussen scholen en 

kinderopvangorganisaties op het niveau van de kernen. Als laatste wordt gekeken naar clustering/centralisering op 

gemeentelijk niveau. 

 

Nachtopvang 

 
Vooralsnog is er geen behoefte aan nachtopvang in Stichtse Vecht. Mocht dat zo zijn dan zijn er twee 

kinderopvangorganisaties die hebben aangegeven dit op korte termijn te kunnen organiseren. 
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Communicatie inwoners  
 

We informeren onze inwoners over de noodopvang via onze Nieuwsbrief en onze website: 

https://stichtsevecht.nl/nieuws/975/noodopvang-voor-kinderen-van-ouders-in-cruciale-beroepen-en-vitale-

processen/. Hier vinden inwoners ook het overzicht met locaties die open zijn voor noodopvang. Ook zijn hier de 

contactgegevens opgenomen van de jeugdconsulenten (voor het geval er zorgen zijn over de thuissituatie) en van 

het actieteam Publieke zorg (voor algemene vragen over de noodopvang). Daarnaast is er een link opgenomen 

naar de websites van het RIVM en de Rijksoverheid. 
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