Zo kan het ook

Zo is het
Locatie

Locatie

→
←
→
←
→
←

veel verhuisbewegingen

opvang op één plek

Voorzieningen

Voorzieningen

inactief, weinig sport,
school niet goed geregeld

sporten, spelen en
naar school

Informatie

Informatie

geïnformeerd en in verbinding
met de wereld

onvoldoende informatie en
verbinding met de wereld

Ouders ondersteund

Ouders ondersteund

ouders hulpeloos
en machteloos

ouders ondersteund en betrokken

Snel duidelijkheid

LOKET
21

Snel duidelijkheid

GESLOTEN

20
19

lang wachten
in onzekerheid

Kinderrechten onder druk

snel duidelijkheid en zekerheid

Kinderrechten gerespecteerd

LOKET

Zo kan het ook
Kinderrechtenproof asielopvang

In 5 stappen

Vreemdelingenkinderen zijn in de eerste plaats kinderen.
En zo moeten wij ze ook behandelen. Alle kinderen hebben
stabiliteit, continuïteit, veiligheid en structuur nodig.
De asielopvang in Nederland moet daarom kinderrechtenproof
zijn. Dat is opvang die in lijn is met de eisen die het
VN-Kinderrechtenverdrag stelt op alle terreinen die kinderen
aangaan. Algemene uitgangspunten zijn non-discriminatie
(art. 2), het belang van het kind voorop stellen (art. 3),
ongestoorde ontwikkeling (art. 5) en participatie van kinderen
(art. 12). Daarnaast moet de situatie voldoen aan verdragsregels
op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg en
bescherming tegen kindermishandeling.

1 Locatie
•
•
•
•
•

Op één plek van begin tot eind
Kleinschalig en menselijk
Privacy
Veilig
Loketten langs mensen i.p.v. andersom

2 Voorzieningen in alle fasen van de procedure
•
•
•
•
•

Onderwijs en zorg snel geregeld na binnenkomst
Passend onderwijs
Gezondheidszorg en jeugdzorg op maat
Sport en spel
WIFI in alle (woon)ruimtes, computers, informatie over internetgebruik en mediawijsheid

3 Ouders ondersteund
•
•
•
•
•

Ouders krijgen autonomie in opvang (met eigen taken)
Ouders leren Nederlands en hebben taalmaatjes
Ouders mogen werken
Ouders krijgen informatie en ondersteuning aangeboden bij opvoedingstaak
Ouders worden betrokken bij school

4 Informatie
•
•
•
•
•

Speciale onafhankelijke kindercontactpersonen in ieder centrum
Kinderen en ouders goed geïnformeerd over procedure en verblijf
Kinderen zelf betrokken
Mogelijkheid om informatie bij vertrouwd iemand te halen
Kinderen en ouders krijgen informatie over mogelijkheden ter plekke, zoals voor
vrijetijdsbesteding, gezondheidszorg, onderwijsvoorzieningen en cursussen

5 Snel duidelijkheid
•
•
•
•
•

Kortere wachttijden asielprocedure en gezinshereniging
Voorrang kinderen en gezinnen, zowel bij de asielaanvraag als bij gezinshereniging
Na maximaal 5 jaar een verblijfsvergunning
Extra aandacht voor kinderen en ouders die lang in procedure zijn
Tijdens wachten voldoende mogelijkheden voor kinderen en ouders

