

Kinderen in de opvang
Dit document is afkomstig van https://www.mycoa.nl, zie https://www.mycoa.nl/nl/printpdf/infosheetprint/1264

Opvoeding in Nederland
In Nederland bent u zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kinderen. Volgens de Nederlandse wet bent
verantwoordelijk voor alles wat uw kinderen doen totdat ze 18 jaar zijn. Als uw kind bijvoorbeeld schade
veroorzaakt, dan bent u daar verantwoordelijk voor (wettelijke aansprakelijkheid). U bent verplicht om uw
kinderen financieel te ondersteunen in hun levensonderhoud to ze 21 jaar zijn. Kinderen tussen de 5 en 18 jaar
moeten ook naar school (leerplicht). Ook daar moet u voor zorgen.
In de infosheet Kinderen in de opvang leest u belangrijke informatie die u als ouder of voogd moet weten.

Links extern
Tell me [1]
https://www.kindertelefoon.nl/tell-me/?lang=en

Leerplicht
Kinderen van 5 tot 18 jaar
Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn in Nederland leerplichtig. Zij moeten naar school. Dat staat in de wet. Kinderen
die na hun 16e jaar nog geen startkwalificatie hebben, moeten verplicht naar school to ze 18 zijn. Een
startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo. U bent verantwoordelijk als ouder/verzorger dat uw kinderen
de leerplicht nakomen. Wanneer u hier niet aan voldoet, maakt het COA hiervan een melding bij de
Leerplichtambtenaar. Het COA vertelt u hoe u uw kind aanmeldt bij een school.
Let u goed op of uw kind het huiswerk maakt. De meeste opvanglocaties van het COA hebben een
huiswerkruimte.
Als uw kind door ziekte niet naar school kan, moet u zelf de school hierover informeren. Dit doet u in de
ochtend, voordat de lessen beginnen.
Er zijn, verdeeld over het jaar, regelmatig schoolvakanties. De school informeert u over schooltijden en
vakanties.
Kinderen tot 5 jaar
Kinderen zijn pas vanaf 5 jaar leerplichtig. Toch is het in Nederland normaal dat kinderen vanaf 4 jaar naar
school gaan. De meeste opvanglocaties van het COA hebben een speelzaal voor kinderen van 0 tot 5 jaar. Hier
leert uw kind samenspelen met andere kinderen. Dat is goed voor de sociale ontwikkeling van uw kind. Ook als u



afspraken heeft en geen oppas kunt regelen, dan kunt u uw kind(eren) naar de speelzaal brengen. Vraag bij uw
contactpersoon van het COA naar de openingstijden van de speelzaal.
Ga naar de Infobalie van het COA voor meer informatie over school, leerplicht en de speelzaal.

Links extern
Nederlandse grondwet [2]
http://www.parlement.com/id/vhnnmt7jesyv/hoofdstuk_1_grondwet_volledige_tekst

Schoolkosten
In augustus ontvangt u voor ieder leerplichtig kind een bedrag voor aanschaf van schoolspullen. U kunt hierbij
denken aan pennen, schriften en een schooltas. Rekeningen van de school hoeft u niet zelf te betalen. Hiervoor
sluit het COA een overeenkomst met de school.
Kinderen met een verblijfsvergunning (toegekend vóór 1 augustus van dat schooljaar) ontvangen van het COA
geen vergoeding voor schoolspullen. De ouders kunnen deze kosten betalen uit een aparte bijdrage. Zie de
informatie over Kinderbijslag en Kindgebonden budget.

Vaccinaties
Alle kinderen worden in principe ingeënt tegen een aantal ziektes. Met vragen over vaccinaties kunt u terecht bij
de lokale GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). De GGD is ook verantwoordelijk voor de
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op de COA-locatie waar u verblijft. Medewerkers van het COA en het GZA kunnen
u vertellen hoe u de lokale GGD kunt bereiken..

Wettelijke aansprakelijkheid
Als u in een opvanglocatie van het COA verblijft, bent u verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid (WA). Deze
verzekering betaalt de kosten als u of één van uw gezinsleden per ongeluk iets van een ander kapot maakt of
beschadigt. Als uw kind spelenderwijs iets kapot maakt moet u dit melden bij de Infobalie van het COA.

Kinderactiviteiten
Op de opvanglocaties van het COA worden verschillende activiteiten voor kinderen georganiseerd. Soms door
COA zelf, soms door externe organisaties. Kijk voor meer informatie onder de kop Activiteiten op deze website
of vraag er naar bij de Infobalie.

Met kinderen op de fiets



Wanneer u een kind op de fiets meeneemt, dan moet u een speciaal kinderzitje gebruiken.
Voor kinderen tussen 9 maanden en 3 jaar gebruikt u een kinderzitje dat u voor op de fiets monteert (aan het
stuur).
Voor kinderen van 3 tot 5 jaar gebruikt u een kinderzitje met veiligheidsgordel dat u achter op de fiets monteert.
Let ook op de bescherming van de voeten! Zorg dat die niet tussen de spaken van de fiets kunnen komen.
Voor kinderen van 5 tot 8 jaar gebruikt u een eenvoudig zitje met voetensteuntjes. Let ook bij deze oudere
kinderen goed op de bescherming van de voeten.

Verkeer in Nederland: veilig lopen en fietsen
Nederland is een dichtbevolkt land. Vooral in de steden is het vaak druk op de weg. Ook op de fiets- en
voetpaden.
De verkeersregels kunnen anders zijn dan in uw land van herkomst. In Nederland mag u bijvoorbeeld niet lopen
of fietsen op een autoweg of op een autosnelweg.
Om ongelukken te voorkomen, is het belangrijk dat u de regels kent. In de brochure Verkeer in Nederland: veilig
lopen en fietsen staan de belangrijkste verkeersregels en verkeersborden. Het is belangrijk dat u die kent om als
voetganger of fietser veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen. In de brochure staan veel tekeningen met
voorbeelden van goede en verkeerde verkeerssituaties.
Download de brochure hieronder of vraag er een aan een medewerker van het COA. De medewerkers van het
COA kunnen u ook meer vertellen over het verkeer in Nederland.

Bij het spoor
Loop nooit op of langs een treinspoor. Dat is levensgevaarlijk. De treinen rijden met een heel hoge snelheid.
Als de lichten bij een bewaakte treinovergang gaan knipperen of de bellen gaan rinkelen, moet u stoppen. Bent u
al op de overweg? Verlaat die dan onmiddellijk.



Er zijn ook overwegen zonder spoorbomen of signalen. Kijk daar zelf altijd heel goed uit voordat u oversteekt.
En houdt er rekening mee dat de treinen een heel hoge snelheid hebben.

Water en zwemmen
In Nederland is veel water. Het is daarom belangrijk dat u kunt zwemmen.
Ook als u kunt zwemmen, moet u nog steeds rekening houden met risico's:
de bodem loopt vaak ongelijk; het kan soms onverwacht diep zijn, waardoor u ineens niet meer kunt staan
door koud water kunt u kramp krijgen
sterke stromingen kunnen u meesleuren.
Wees altijd voorzichtig, ook met mooi en rustig weer.
ga niet zwemmen, als u niet kunt zwemmen
houd kinderen altijd goed in de gaten
zwem nooit alleen en zwem niet op plaatsen waar dat verboden is

Links extern
How to prevent drowning (website with pdf's) [3]
https://www.veiligheid.nl/kinderen-professionals/jgz-kraamzorg/aanvullende-materialen/folder-voorkomverdinking
zwemvlog: Yasir Hierrr: Zwembad [4]
https://www.youtube.com/watch?v=VS-zRpK8z0s
zwemvlog: Yasir Hierrr: Koud [5]
https://www.youtube.com/watch?v=1ipHlVi-Sac
zwemvlog: Yasir Hierrr: Voetballen [6]
https://www.youtube.com/watch?v=HN59Vs035Ow
zwemvlog: Yasir Hierrr: Jump jump [7]
https://www.youtube.com/watch?v=muPSX5d1cKw

