
Vluchtelingen: ouders en kinderen

Kinderen hebben recht op bescherming. Dat is voor kinderen 
die als vluchteling in Nederland zijn gearriveerd niet anders 
dan voor kinderen die al in Nederland wonen. 
De vluchtelingencrisis vormt de actualiteit van het moment. 
Ouders met kinderen die op de vlucht zijn en zoeken naar een 
veilig en beter leven. 

De Raad voor de Kinderbescherming heeft de plicht op te treden 
en het kind te beschermen als ouders dit niet kunnen waar
borgen. De wetgever heeft de Raad gelegitimeerd zich op het 
spanningsveld te begeven van ongevraagde bemoeienis met 
ouders en kinderen versus het recht om kinderen op te voeden 
naar eigen inzicht. Met de komst van de Jeugdwet kan de Raad 
nog actiever betrokken worden in situaties waar onveiligheid 
dreigt voor het kind. 

Vanuit die maatschappelijke rol en betrokkenheid bij kwetsbare 
kinderen, is het vanzelfsprekend dat de Raad zijn expertise aan
biedt in de vreemdelingenketen. Wij bieden onze expertise aan 
over belangen en ontwikkelingscondities van kinderen en over de 
stappen die gezet kunnen worden wanneer er ernstige zorgen zijn 
over de ontwikkeling van kinderen.  

De Raad werkt graag samen aan het vinden van geschikte hulp en 
oplossingen. Zeker ook in de juridische en praktische complexe 
context rondom vluchtelingen: ouders en hun kinderen.

Betrokkenheid Raad voor de Kinderbescherming
De Raad kan ingeschakeld worden bij (opvoedings)problemen, 
daar waar de ontwikkeling van een kind ernstig bedreigd wordt. 
Waarbij hulp in het vrijwillige kader niet (meer) voldoende is of 
als ouders de hulp niet accepteren. 

Om te bepalen of betrokkenheid van de Raad voor de Kinder
bescherming nodig is, kan tevens de onderstaande matrix 
behulpzaam zijn. Met behulp van de matrix wordt gekeken naar: 
•  Het risico voor het kind (onveiligheid, ontwikkelingsbedreiging)
•  Het vertrouwen in de mogelijkheden van ouders om, binnen 

de omstandigheden waarin ze verkeren, onder eigen regie een 
oplossing te vinden. Hierbij gaat het over de inschatting of 
ouders de gewenste verandering ook daadwerkelijk kunnen 
inzetten en doorzetten tot de doelen voor het kind bereikt zijn.

De betrokkenheid van de Raad kan bestaan uit:
•  Consultatie bieden: overleggen en meedenken over de volgende 

stap. Dit kan zowel op kennis als op casusniveau. 
•  Beoordelen: de Raad levert een actieve bijdrage aan het beoor

delen van de noodzaak van een raadsonderzoek, wanneer dwang 
overwogen wordt.  De Raad kan door vragen te stellen en door 
bodemeisen (normen en kaders) te benoemen met de betrok
ken professionals die bij de Raad willen melden en, bij voorkeur 
samen met het gezin en het sociale netwerk om het gezin heen, 
de situatie doorspreken en de volgende stap beoordelen.  

•  Onderzoeken: de Raad werkt nooit alleen. In elk onderzoek 
beoordeelt de Raad de risico’s door samen met betrokken 
ouders, kinderen, sociale omgeving en hulpverleners de situatie 
in kaart te brengen. Hierbij gebruikt de Raad o.a. een raam
werk, waarin de zorgen, de krachten, een risicoanalyse en wat 
moet gebeuren opgenomen zijn. Het advies van de Raad kan 
leiden tot het verzoek aan de rechtbank voor: hulpverlening 
in een gedwongen kader, uithuisplaatsing voor kortere of lan
gere termijn en in sommige zaken ook (voorlopige) voogdij. In 
strafzaken adviseert de Raad pedagogisch de meest passende 
afdoening voor de betrokken jongere.  

De rol van de Raad voor de Kinderbescherming 

NB: Zowel de risico’s voor het kind als het vertrouwen in de mogelijkheden van de ouders om, binnen de omstandigheden waarin ze verkeren, kun je inschalen op een schaal van 0 tot 10.

Risico/vertrouwen matrix 

Vertrouwen in de mogelijk-
heden van ouders om onder 
eigen regie de risico’s weg te 
nemen

laag

Geen melding of gedwongen toezicht 
omdat de zorg te gering is

Regie kan aan de ouders overgelaten 
worden

hoog

Vraagt om nader onderzoek/
verder toezicht

Regie kan aan de ouders overgelaten 
worden

Risico voor het kind

la
ag

ho
og
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Vragen?
Heeft u vragen over kinderen met ernstige (opvoedings)
problemen, kinderen zonder ouders (onder de 12 jaar), kind
bruiden, ongewenst moederschap, aanraking met politie of 
andere vragen over wanneer kinderen bescherming nodig 
hebben? Neem contact met ons op en wij helpen u verder. 

Meer informatie
Voor meer informatie over hulp aan vluchtelingenkinderen, 
zie ook: www.gcasielzoekers.nl en www.nidos.nl.

Contactgegevens
Landelijke Staforganisatie / Landelijke Directie
Telefoon 030888 24 00 (tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar)

Regio Amsterdam
Telefoon 020889 34 00

Regio Gelderland
Telefoon 026322 65 55

Regio Haaglanden
Telefoon 070374 23 00

Regio Midden Nederland
Lelystad: telefoon 0320286 500
Utrecht: telefoon 030888 27 00

Regio Noord-Holland
Telefoon 023888 25 00

Regio Noord Nederland
Groningen: telefoon 050751 20 00
Leeuwarden: telefoon 058234 33 33
Emmen: telefoon 050751 20 00

Regio Overijssel
Almelo: telefoon 054683 22 00
Zwolle: telefoon 038455 43 00

Regio Rotterdam
Telefoon 010443 11 00

Regio Zuidoost Nederland
Den Bosch: telefoon 073620 79 11
Eindhoven: telefoon 040851 88 88
Maastricht: telefoon 043351 43 00

Regio Zuidwest Nederland
Breda: telefoon 076 525 58 00
Middelburg: telefoon 0118673 333


