
Uitgangspunten

kindvriendelijke en veilige asielopvang

Voor kinderen die in Nederland asiel aanvragen zijn de vier basisbeginselen uit het VN-Kinderrechtenverdrag 
relevant: 

• Het discriminatieverbod uit artikel 2 IVRK.

• De verplichting het belang van het kind in iedere beslissing een eerste overweging te laten zijn 
(art. 3 IVRK).

• Het recht op ontwikkeling (art. 6 IVRK).

• Het recht om gehoord te worden (art. 12 IVRK). 

Deze basisbeginselen vormen de leidraad voor onderstaande uitgangspunten voor een kindvriendelijke en 
veilige asielopvang. 

1. Uitbreiden van de reguliere opvang zodat de noodopvang zo snel mogelijk kan worden beëindigd.

a. Zorg voor een versnelde ontwikkeling en uitvoering van de Regionale Opvanglocaties, zoals 
opgesteld in de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen. 

b. Zet in op blijvende en kleinschalige opvang (< 150 bewoners), met name in de gebieden waar nu 
nog weinig opvangplekken zijn. 

c. Zorg dat kinderen snel kunnen doorstromen naar reguliere opvang of (tijdelijke) huisvesting in 
een gemeente waar zij mogen blijven nadat zij een asielstatus hebben. Met name voor kinderen 
die nu in grootschalige evenementenhallen en tenten verblijven is dit van groot belang voor 
hun sociale en fysieke veiligheid.

d. Zet zo veel mogelijk in op verblijf op één locatie. Om de continuïteit van de zorg en het 
onderwijs te waarborgen en ontwikkelingsschade bij kinderen te voorkomen hebben zij een 
veilige en vaste plek nodig waar zij langere tijd kunnen verblijven.  

e. Maak het mogelijk dat kinderen met familie in Nederland bij hen kunnen logeren als zij dat 
wensen, op basis van een administratieve plaatsing (met COA-vergoeding, zorgregeling en 
meldplicht zodat ze in beeld blijven voor procedure).

f. Zorg dat onbegeleide kinderen en kinderen in gezinnen zo snel mogelijk naar een speciaal 
voor deze doelgroep ingerichte (structurele en kleinschalige) opvang kunnen, zodat zij goed 
begeleid kunnen worden.  

2. Een deugdelijke administratie en registratie van alle bewoners, in het bijzonder kinderen. 

a. Zorg dat alle bewoners en in het bijzonder kinderen goed geregistreerd staan en heb hierbij 
aandacht voor eventuele kwetsbaarheden binnen het gezin of van een individueel kind. 



b. Besteed hierbij aandacht aan het signaleren van eventuele onbegeleide kinderen, en verwijs 
hen door naar de juiste instanties.

c. Breng zo snel mogelijk in kaart welke psychosociale behoeften kinderen hebben.

d. Welke voorzieningen en activiteiten nodig zijn om te voldoen aan een veilige en kindvriendelijke 
leefomgeving. 

3. Leefomstandigheden aanpassen aan de belangen en veiligheid van kinderen.

a. Laat gezinnen bij elkaar in een afsluitbare woon/slaapruimte verblijven, zorg voor aparte 
douche- en toiletfaciliteiten voor kinderen en gezinnen en laagdrempelige begeleiding. 

b. Zorg voor stabiele wifiverbinding, zodat kinderen met familieleden kunnen bellen, toegang 
hebben tot informatie en effectief onderwijs kunnen volgen. Wanneer mobiele units geplaatst 
worden kunnen deze als Open Leercentrum functioneren. 

c. Bied bewoners leefgeld en laat hen zelf koken, zodat ouders niet volledig afhankelijk zijn van 
het voedsel dat wordt aangeboden. Uit onderzoek is gebleken dat kleine kinderen slecht eten in 
noodopvanglocaties waar geen leefgeld beschikbaar is of kookfaciliteiten zijn.

d. Aanstellen van een coördinator kinderactiviteiten en aparte en deskundige aanspreekpunten 
voor kinderen (contactpersoon kind met een ‘overall view’ op het welzijn en de veiligheid van 
kinderen in de opvang en/of een vertrouwenspersoon). 

4. Veiligheid van kinderen wordt gemonitord en is in beeld.

a. Zorg voor toezicht ook ‘s nachts op het terrein en ook in de toilet- en douchegebouwen.

b. Zorg voor afsluitbare, aparte en schone toilet- en douchegelegenheden.

c. Monitor zorgvuldig of de veiligheid voor bewoners wel gewaarborgd is. Uit onderzoek blijkt 
bijvoorbeeld dat het gebrek aan privacy tot een onveilig gevoel en onveilige situaties kan leiden 
en bij ouders en kinderen en stress veroorzaakt. 

d. Stel een aandachtsfunctionaris van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aan. 
Bied training aan alle medewerkers zodat zij huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen 
signaleren. 

5.  Duidelijkheid over de asielprocedure.

a. Bied snel duidelijkheid over de asielprocedure: zorg dat er altijd een vertegenwoordiger van 
Justitie/IND is om vragen te beantwoorden over de asielprocedure, algemeen en specifiek.

b. Zorg voor een spreekuur/voorlichting speciaal voor kinderen via Time4You (VWN).

c. Zorg voor toegang tot tolken. 

6. Spoedige toegang tot regulier onderwijs, bij voorkeur buiten de (nood)opvanglocatie. 

a. Onderzoek of een (taal)school aanwezig is in de buurt van de noodlocaties zodat die niet 
opnieuw hoeft te worden opgezet en zorg dat gemeenten actief handelen bij de bemiddeling 
met schoolbesturen. 



b. Zorg dat kinderen zo snel mogelijk naar school kunnen gaan, bij voorkeur buiten de 
opvanglocatie en op een reguliere school. Dit geeft de structuur en stabiliteit die in 
noodopvanglocaties vaak niet aanwezig is  en de kans om spelender- en lerenderwijs contacten 
op te doen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen in voormalige noodopvanglocaties vaak weken tot 
maanden moeten wachten om toegang tot onderwijs te verkrijgen.   

c. Investeer in scholen en leerkrachten om psychosociale ondersteuning voor kinderen in de 
klas toegankelijk en laagdrempelig te maken. Dit betreft zowel scholen voor nieuwkomers als 
reguliere scholen. 

d. Zorg voor aparte ruimten met computers waar kinderen hun huiswerk kunnen doen en zich 
terug kunnen trekken.

7. Spoedige toegang tot de juiste medische en mentale zorg

a. Zorg dat er op elke opvanglocatie toegang is tot jeugdgezondheidszorg ( JGZ), ook in verband 
met eventuele traumaverwerking en toegang tot startvaccinaties. 

b. Doe een uitgebreide medische screening met oog voor zowel de fysieke als de psychische 
gezondheid, toegespitst op kinderen (en plaats ouders en kinderen naar een andere opvang als 
dat vanwege kwetsbaarheid nodig is).

c. Zorg dat GZA structureel aanwezig is zodat actuele medische en mentale zorgvragen 
beantwoord worden en stel specialistische tweedelijns zorg en jeugdhulptrajecten niet uit.

d. Zorg voor een goed aanbod aan psychosociale ondersteuning en zorg, bijvoorbeeld door 
collectieve activiteiten (zoals TeamUp, de Vrolijkheid, MindPower, specifiek voor jongeren).

8. Faciliteer activiteiten, participatie en informatievoorziening voor kinderen.

a. Faciliteer (leeftijdseigen) activiteiten voor kinderen zoals sport, spel, kunst, creativiteit 
en informatievoorziening ter bescherming van het psychosociaal welzijn; samen met 
landelijke organisaties zoals TeamUp, Time4You en de Vrolijkheid en met organisaties (o.a. 
sportverenigingen) uit de buurt.

b. Zorg voor voldoende en structurele financiering om deze activiteiten plaats te laten vinden.

c. Geef omwonenden, zelforganisaties en andere betrokkenen veel ruimte om activiteiten op te 
zetten. Betrek kinderen bij de organisatie.

d. Zorg voor voldoende recreatie- en speelruimtes voor kinderen waar zij ongehinderd en veilig 
kunnen spelen. Zorg ook voor een veilige en schone ruimte voor kleine kinderen om in rond te 
kruipen, zodat zij niet in hun motorische ontwikkeling worden gehinderd.

e. Creëer fysieke veilige ruimten in opvanglocaties waar kinderen kunnen samen komen, 
contacten leggen, ideeën en zorgen delen en hun stem kunnen laten horen, ook in politieke 
fora. Uit onderzoek is gebleken dat dit bijdraagt aan het gevoel van veiligheid en emotionele 
stabiliteit.

f. Betrek bewoners en ook kinderen vanaf het begin bij het reilen en zeilen in de opvang 
(bijvoorbeeld via een bewonersraad).  


