
Laptop aanvragen: 

Je meld een kind/gezin aan bij minima beleid Gemeente Culemborg, 

Vanuit bijzondere bijstand doen zij de inkomstencheck en kijken of ze niet via school een laptop of 

tablet kunnen lenen. Als dit niet zo is , doet minima een aanmelding bij Stichting  Helping  Hands. 

 

Stichting Leergeld Westbetuwe 

Stichting Leergeld  nemen op dit moment geen nieuwe aanvragen in behandeling. Hierbij een link 
naar een filmpje dat we graag met jullie willen delen. 
 
Wat als een kind niet kan thuiswerken om hij/zij geen device zoals een laptop heeft? 

1. Scholen zijn in eerste instantie aan zet om eigen middelen hiervoor te benutten en uit te lenen.  

2. (Pas) als deze middelen zijn uitgeput zijn er mogelijkheden buiten wat de school kan bieden: 

a.       Brede School: We kunnen kijken of we mogelijk laptops van de brede school kunnen 
uitlenen. Op de Kaardebol is dit bijvoorbeeld al gebeurd 

b.      De protectoren van het Elizabeth Weeshuis kunnen mogelijk wat betekenen 
c.       VO school Lek & Linge heeft aangegeven mogelijk wat te kunnen betekenen in het 

uitlenen van eigen devices aan andere schoolbesturen.   
d.      Crisisfonds: Voor m.n. kinderen die uithuisgeplaatst zijn, kinderen die thuis wonen 

met een jeugdbeschermingsmaatregel, kinderen in de maatschappelijke opvang 
kunnen SKJ geregistreerde jeugdprofessionals een aanvraag doen voor het 
crisisfonds:  https://samensterkvoorkwetsbarekinderen.nl/aanvraagformulier/ 

e.      NIEUW: Stichting Leergeld versterkt op dit moment geen laptops meer. Kinderen uit 
lage inkomstgezinnen kunnen worden doorverwezen naar minima / bijzondere 
bijstand van de gemeente. Daar wordt een inkomstencheck gedaan om te kijken of 
zij in aanmerking komen voor Stichting Helping Hands Geldermalsen. De meeste 
mensen zijn bij ons bekend. Stichting helping hands hanteert 120% van de PW norm. 

  

 

Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis 

Dien je aanvraag in voor kinderen die NU hulp nodig hebben: www.kwetsbaarthuis.nl 

Juist de kinderen die opgroeien in een stressvolle of onveilige thuissituatie, hebben het 

extra moeilijk nu ze niet naar school kunnen. 

Daarom is er een speciaal Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis. Om kwetsbare 

kinderen, in deze ingrijpende periode, snel te helpen met spullen die NU noodzakelijk 

zijn. 

Zodat deze kinderen nu ook kunnen leren of even kunnen ontspannen zodat de stress 

wat afneemt. 

Het crisisfonds richt zich op kinderen waar nu acute nood is door de schoolsluiting en de 

(jeugd)professionals die hen in beeld hebben. Met name de kinderen die uithuisgeplaatst 
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zijn, kinderen die thuis wonen met een jeugdbeschermingsmaatregel, kinderen in de 

maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en AZC's, en kinderen in de pleegzorg. 

Er zijn vouchers voor online winkels beschikbaar die bijvoorbeeld besteed kunnen 

worden aan: 

· Middelen om het schoolprogramma te kunnen volgen en (digitaal) contact te kunnen 

hebben met vrienden 

· Spelletjes en spelmateriaal (voor binnen en buiten) 

· Andere materialen waarvan jij als hulpverlener inschat dat deze het kind helpen in de 

crisissituatie 

Augeo Foundation, Stichting Kinderpostzegels en Stichting Het Vergeten Kind zetten 

zich samen in om deze groep kwetsbare kinderen te helpen. 

Ben jij een geregistreerde (jeugd)professional en ken je kinderen die nu praktische hulp 

kunnen gebruiken voor een acute nood? Dien dan je aanvraag in 

via www.kwetsbaarthuis.nl. We streven ernaar om binnen 24 uur vouchers te 

verstrekken waarmee jij voor maximaal 100 euro per gezin of 250 euro per (leef)groep 

de noodzakelijke spullen online kunt bestellen. Zo zorgen we er samen met jou voor dat 

extra kwetsbare kinderen snel de spullen ontvangen die ze nu kunnen gebruiken om te 

kunnen leren of ontspannen. {Dit kan dus via het sociaal wijkteam). 

 

Speelgoed aanvragen 

We wijzen je in deze tijd graag op de mogelijkheid om een bijdrage voor speelgoed en 

speelmateriaal aan te vragen. Deze situatie vraagt bijzonder veel van gezinnen, en 

vooral in kwetsbare families met financiële problemen kan de stress hierdoor flink 

oplopen. Helemaal als er thuis weinig te doen is. Extra speelmateriaal kan bij hen voor 

extra lucht, ontspanning en vermaak zorgen. Bijvoorbeeld een voorraadje knutselspullen, 

een paar leuke gezelschapsspellen of een zandbakje in de tuin. Om de ontwikkeling te 

stimuleren of gewoon voor wat broodnodige ontspanning. We zien jullie aanvragen graag 
in onze portal ( https://aanvragen.kinderhulp.nl/login ) tegemoet! 

  

Brief van B&W 
 
 Geacht schoolbestuur en bestuur van kinderopvangorganisaties,  
Als samenwerkende gemeenten krijgen wij veel vragen over de noodopvang, naast de opvang 
voor kinderen van mensen met cruciale beroepen. Deze vragen ontvangen wij van u, maar ook 
van andere stakeholders. Vanuit u en de verschillende stakeholders (onderwijs, leerplicht, 
zorgaanbieders) komen eveneens signalen binnen over het toenemende risico op escalerende 
thuissituaties, nu scholen en opvang alleen nog open zijn voor kinderen van ouders met cruciale 
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beroepen. Deze signalen hebben betrekking op de hele regio Gelderland Zuid. Minister Slob 
heeft opgeroepen om kinderen voor wie thuis geen veilige basis is te helpen.  
De Veiligheidsregio Gelderland Zuid onderschrijft dit risico en schat dit in als urgent. De 
noodverordening van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid maakt het mogelijk om kinderen in 
een kwetsbare situatie op te vangen. Dit betekent dat het mogelijk is om naast kinderen van 
ouders met een vitaal beroep ook deze kinderen op te vangen. Vanuit de veiligheidsregio is een 
omschrijving gemaakt van de uitbreiding van de doelgroep waarvoor we opvang willen gaan 
bieden.  
Richtlijn uitbreiding doelgroepen noodopvang 0 – 12 jaar  
1. Kinderen van ouders met een cruciaal beroep Kijk hiervoor op de website van het RIVM. 
www.rijksoverheid.nl.  
 
2. Kinderen met een Sociaal Medische Indicatie (SMI) Deze indicatie werd altijd al ingezet ter 
ontlasting van thuissituaties. Deze doelgroep valt door het landelijke besluit buiten de boot. 
Graag willen we deze gezinnen alsnog de mogelijkheid geven om -de eerder vastgestelde 
behoefte aan opvang- aan te bieden. Een toets is wel nodig, omdat de noodzaak tot opvang 
veranderd kan zijn vanwege Corona-maatregelen. Bv.: vader is nu thuis. Moeder kan niet alleen 
voor kinderen zorgen vanwege psychiatrische problemen. Doordat vader nu thuis is, kan kind 
toch thuis blijven.  
 
3. Kinderen uit kwetsbare gezinnen (bv. multiprobleemhuishoudens, (v)echtscheidingen, 
verslaving en/of psychiatrie bij ouder(s)). Bij deze gezinnen is er door de sluiting van scholen en 
opvang extra druk op de thuissituatie gelegd. Vaak gaat het om gezinnen waar al een vorm van 
respijtzorg (logeeropvang, dagopvang/behandeling) werd ingezet, maar die nu ook geannuleerd 
zijn vanwege het nieuwe rijksbeleid. De druk op deze gezinnen neemt toe, en daarmee de kans 
op escalaties in de thuissituatie. Bij deze gezinnen zien we in de vakantieperiodes altijd een 
stijging van het aantal (crisis)uithuisplaatsingen.  
 
4. Kinderen woonachtig binnen zorginstellingen, pleegzorg en gezinshuiszorg.  
 
 
Uitvoering van de richtlijn  
Wij snappen dat de uitvoering van deze richtlijn een extra beroep doet op uw opvangcapaciteit 
als school en als kinderopvang. Ook begrijpen wij dat het lastig is om als school / opvanglocatie 
te beoordelen welke kinderen toegang moeten krijgen tot de noodopvang.  
Wij komen daarom tot het volgende werkproces:  
Procesbeschrijving:  
Stap 1: Wanneer er sprake is van een dergelijke situatie stelt u de ouder in kennis dat de u niet 
zelfstandig het besluit kan nemen wanneer het kind in aanmerking komt voor noodopvang, maar 
hiervoor het sociaal wijkteam zal inschakelen. Met die procedure moet de ouder instemmen, 
anders kan het kind bij voorbaat al niet worden toegelaten.  
Stap 2: U neemt eerst contact op met het schoolmaatschappelijk werk  
Marie-José van Loon : ma, di en do (06-53741698) / Leanne Bikker: ma, di, do, vrij (06-
83152226). Woensdagen wisselen zij af.  
Stap 3. Schoolmaatschappelijk werk bekijkt of er thuis ondersteuning mogelijk is, danwel wat 
extra gedaan moet worden om de veiligheid te borgen in de thuissituatie.  
Stap 4. Indien dit onvoldoende is, wordt een jeugdconsulent van de gemeente betrokken om te 
kijken of het kind in aanmerking komt voor de noodopvang.  



Scholen en opvangorganisaties bepalen in samenspraak met de jeugdconsulent van de 
gemeente of een kind tot een van de hierboven genoemde doelgroepen behoort. De 
jeugdconsulent moet worden geraadpleegd.  
Tot slot  
Van schoolteams en kinderopvang wordt al veel gevraagd, zoals het mogelijk maken van 
onderwijs op afstand. Toch vragen wij u ook hieraan uw medewerking te verlenen ten behoeve 
van de veiligheid van kinderen. We vragen u om deze informatie in eerste instantie intern te 
houden en ouders te wijzen op deze mogelijkheid op het moment dat de vraag zich aandient. 
Weet daarnaast dat onze consulenten en leden van het sociaal wijkteam proactief contact 
opnemen met kwetsbare inwoners.  
Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of opmerkingen dan kunt u contact 
opnemen met Hans van de Warenburg (06 31632631) of Marjolein Terstappen (06 46362768).  
Hoogachtend,  
Burgemeester en Wethouders van Culemborg  
Omdat de goedkeuring voor deze brief digitaal is afgehandeld, ontbreekt een met de pen gezette 

handtekening. 

 

Werkproces Kwetsbare Kinderen 0-12 jr – Gem. Culemborg  

 

Noodopvang scholen / kinderopvang 

Het uitgangspunt van de noodopvang is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen 

blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is in eerste instantie 

het verzoek om zelf de kinderen op te vangen. Als dat niet lukt, kan een beroep worden 

gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Scholen en 

kinderdagverblijven bepalen op dit moment zelf wanneer deze opvang echt nodig is om deze 

mensen aan het werk te houden. De lijst met cruciale beroepsgroepen en vitale processen is te 

vinden op de website van Rijksoverheid 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen. 

 

Verruiming opvang criteria voor kwetsbare kinderen 

Vanuit verschillende stakeholders (onderwijs, leerplicht, Gecertificeerde Instellingen, zorgaanbieders, 

ouders) zijn signalen binnen gekomen over het toenemende risico op escalerende thuissituaties, nu 

scholen en opvang alleen nog open zijn voor kinderen van ouders met vitale beroepen. Er is voor 

gekozen om het opvangcriterium voor kinderen tot en met de basisschoolleeftijd te verruimen voor 

kinderen in ingewikkelde of onveilige thuissituaties. Als afbakening van de doelgroep, gaat het om 

opvang voor kinderen 0 -12 en betreft de volgende groepen: 

• Kinderen met een Sociaal Medische Indicatie (SMI); 

• Kinderen uit kwetsbare gezinnen (bv. multiprobleemhuishoudens, (v)echtscheidingen, 

verslaving en/of psychiatrie bij ouder(s)); 

• Kinderen woonachtig binnen zorginstellingen, pleegzorg en gezinshuiszorg.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen


 

Op welke manier wordt bekeken of een kind in een kwetsbare thuissituatie in aanmerking komt 

voor noodopvang? Zie brief scholen/KDV 

1. School stelt de ouder in kennis dat de school niet zelfstandig het besluit kan nemen wanneer 
het kind in aanmerking komt voor noodopvang, maar hiervoor de gemeente moet 
inschakelen. Met die procedure moet de ouder instemmen, anders kan het kind bij voorbaat 
al niet worden toegelaten. 

2. School / KDV richt zich tot het schoolmaatschappelijk werk:  Marie-José van Loon : ma, di en 
do (06-53741698)  / Leanne Bikker: ma, di, do, vrij (06-83152226). Woensdagen wisselen zij 
af. 

3. Schoolmaatschappelijk werk bekijkt of er thuis ondersteuning mogelijk is, danwel wat er 
extra gedaan moet worden om de veiligheid te borgen in de thuissituatie.  

4. Schoolmaatschappelijk werk betrekt - indien relevant - onderwijsconsulente BePo Annemarie 
Baars (06-24 98 05 41 / a.baars@swvbepo.nl ) /  IB-er school.  

5. Indien dit onvoldoende blijkt wordt de jeugdconsulent van de gemeente betrokken om te 
kijken of het kind in aanmerking komt voor de noodopvang. Scholen en opvangorganisaties 
bepalen in samenspraak met de jeugdconsulente van de gemeente of een kind tot een van 
de hierboven genoemde doelgroepen behoort. De jeugdconsulent moet worden 
geraadpleegd. Scholen en opvangorganisaties hebben aangegeven bereid te zijn om 
kwetsbare kinderen op te nemen.  

6. Lid sociaal wijkteam of jeugdconsulent stelt Hans/Marjolein op de hoogte van casus.  
 

Wat als school ouders slecht kan bereiken? / Ouders onvoldoende meewerken aan 

thuisonderwijs?   

1. School / KDV richt zich tot het sociaal wijkteam. (Telefoon: 06-46985275 / Email: 
sociaalwijkteam@swtculemborg.nl ) 

2. Lid sociaal wijkteam probeert via eigen kanalen contact te leggen met gezin.  
3. Lid sociaalwijkteam betrekt - indien relevant - leerplicht ambtenaar Niek van der Wiel (06-

31632675 / Leerplicht@culemborg.nl ). Hoewel leerplicht geen formele rol heeft, kan vanuit 
gezag/overreding leerplicht wellicht net dat duwtje geven én ouders erop wijzen dat de 
school niet verwijtbaar is voor eventuele achterstand.  

4. Indien het niet lukt om contact te leggen én er reden is om aan te nemen dat er sprake is van 
een onveilige of zeer complexe onveilige thuissituatie schakelt lid sociaalwijkteam veiligheid 
(politie) in.  

5. Lid sociaal wijkteam stelt Hans/Marjolein op de hoogte van casus.  
 

Wat als een kind niet kan thuiswerken om hij/zij geen device zoals een laptop heeft? 

1. Scholen zijn in eerste instantie aan zet om eigen middelen hiervoor te benutten en uit te lenen.  

2. Als deze middelen zijn uitgeput zijn er mogelijkheden buiten wat de school kan bieden: 

a. Brede School: We kunnen kijken of we mogelijk laptops van de brede school kunnen 
uitlenen 

b. Stichting Leergeld  
c. De protectoren van het Elizabeth Weeshuis kunnen mogelijk wat betekenen 
d. VO school Lek & Linge heeft aangegeven mogelijk wat te kunnen betekenen in het 

uitlenen van eigen devices aan andere scholen.  
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e. Crisisfonds: Voor m.n. kinderen die uithuisgeplaatst zijn, kinderen die thuis wonen 
met een jeugdbeschermingsmaatregel, kinderen in de maatschappelijke opvang 
kunnen SKJ geregistreerde jeugdprofessionals (dus SWT/Jeugdconsulente) een 
aanvraag doen voor het crisisfonds:  
https://samensterkvoorkwetsbarekinderen.nl/aanvraagformulier/ 

f. Daarnaast hebben scholen de mogelijkheid gehad om zich aan te melden voor een 
landelijk fonds van SIVON. Hiervan heeft in ieder geval OPOR gebruik gemaakt en 
een aanvraag gedaan voor 45 devices. 31/3 wordt teruggekoppeld of dit verzoek is 
gehonoreerd.  

 

 

Veilig Thuis Gelderland –Zuid 

Indien je je zorgen maakt om een kind/jongere , kun je contact opnemen met het sociaal wijkteam of 

je kunt bellen naar veilig thuis. (0800 – 2000) . Zij kunnen je informatie, advies en hulp geven. 
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