
 

Kinderbescherming in tijden van Covid-19 
 

In de afgelopen maanden zijn er veel publicaties, webinars en cursussen ontwikkeld over kinderbescherming 
tijdens de Covid-19 pandemie. In dit overzicht zijn de meest praktisch bruikbare materialen per thema 
gerangschikt. 

Thema: Onderzoek naar impact Covid-19 op kinderen 
 

Publicatie Save the Children 
Save the Children deed onderzoek in 46 landen naar de impact van de Covid-19 pandemie op kinderen 
en hun families en hield een survey onder ruim 31.000 ouders en 13.000 kinderen tussen de 11-17 
jaar. Het onderzoek richtte zich op de impact op gezondheid, voeding, scholing, welzijn, 
kinderbescherming, familie-inkomen en behoeften van zowel ouders als kinderen. Een van de 
conclusies is dat geweld binnen families is toegenomen en dat een overgrote meerderheid van 
kinderen en ouders aangeven dat negatieve gevoelens zijn toegenomen. Het onderzoekrapport 
is hier te downloaden. 

 

Publicatie Christian Alliance for Orphans (CAFO) 
Om meer te weten te komen over de invloed van Covid-19 op het leven van kwetsbare kinderen en 
hun families, heeft CAFO een onderzoek gedaan onder 87 ngo’s in 43 landen naar: 

- de directe impact van Covid-19 op kinderen en hun families 
- de impact van de pandemie op de hulp die ngo’s bieden 
- de reacties van overheden en de gaten in het vangnet voor kinderen en hun families tijdens de 
pandemie 
- effectieve strategieën om deze gaten op te vullen. 
 
Hier vind je een infographic met de belangrijkste conclusies van het onderzoek, die ook in 
het Spaans beschikbaar zijn. Een artikel hierover terug te vinden in Child Abuse & Neglect.  

 

Thema: Kinderbescherming algemeen 
 

Handboek: Guidance for Alternative Care Provision during COVID-19 
Dit handboek geeft praktische handvatten voor alle betrokkenen over de benodigde aanpassingen 
tijdens de huidige pandemie om kinderen te ondersteunen die momenteel in alternatieve zorg 
geplaatst zijn of daarin terecht kunnen komen. Thema’s die aan de orde komen zijn wat passende zorg 
is in welke situatie, en wordt geïllustreerd met praktijkvoorbeelden van over de hele wereld. 
Specifieke aandacht is er ook voor straatkinderen en kinderen die zich in grensgebieden bevinden. Het 
handboek is ontwikkeld door Better Care Network, Save the Children, The Alliance for Child Protection 
in Humanitarian Action en UNICEF en is hier te downloaden. 

 

Webinars: Alternatieve zorg tijdens COVID-19 
In dit webinar, dat in april werd gegeven door de Alliance of Child Protection, wordt dieper 
ingegaan op de ondersteuning van mensen die in de kinderbescherming werken en 
overheidsfunctionarissen die betrokken zijn bij kwetsbare kinderen gedurende de pandemie. Het 
webinar kan hier teruggekeken worden.  
 

https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/2020-09/the_hidden_impact_of_covid-19_on_child_protection_and_wellbeing.pdf
https://cafo.org/2020/09/02/new-cafo-study-of-covid-19-impact-on-vulnerable-children-and-the-organizations-that-serve-them/
https://issuu.com/christianalliancefororphans/docs/covid-19_and_children_at_risk_-_spanish
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7392096/
https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/2020-09/GuidanceforAlternativeCareCOVID19_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Y9SnAiT3trA&feature=youtu.be


 
 
 
 
The Alliance for Child Protection heeft ook een YouTube playlist gemaakt van 24 webinars vanaf maart 
tot september 2020 over verschillende aspecten van de impact van Covid-19 op kinderen en 
kinderbescherming. 
 

Online cursus: Protecting Children During the COVID-19 Pandemic: Adapting Child Protection 
Programming  

Een online cursus van The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action over 
kinderbescherming tijdens Covid-19. De gratis cursus (in eigen tempo te volgen) duurt 6 weken met 3 
uur studietijd per week. In deze cursus leer je meer over de risico's en kwetsbaarheden van kinderen 
tijdens de Covid-19 pandemie. Het gaat in op hoe je  het kinderbeschermingsbeleid aan kunt passen 
en hoe samen te werken met andere organisaties om het kind te beschermen. De cursus behandelt 
diverse praktijkvoorbeelden en er is mogelijkheid om met deelnemers wereldwijd kennis en 
ervaringen te delen en is hier te vinden. 

Thema: Overhaaste naar huis plaatsing van kinderen in alternatieve zorg 
 

Webinars CAFO 
De Christian Alliance for Orphans organiseerde twee webinars over snelle terugplaatsing van kinderen 
uit alternatieve zorg naar hun families van herkomst als gevolg van Covid-19. Tijdens het eerste 
webinar ging een team van experts uit het veld  in op de uitkomsten van onderzoek naar het snel 
uitplaatsen van kinderen uit alternatieve zorg. Het tweede webinar besteedde aandacht aan 
praktijksituaties uit het dagelijkse praktijk van overhaaste terugplaatsingen van kinderen naar hun 
families.  Ze zijn hier terug te zien.  

 

Publicaties Family-Based Solutions 
Family-Based Solutions heeft twee handreikingen ontwikkeld voor instituten en organisaties die 
werken in kinderbescherming die worstelen met de risico’s van een overhaaste terugplaatsing van 
kinderen in hun gezinnen van herkomst als gevolg van de pandemie. De handreikingen zijn in iedere 
nationale context te gebruiken. De eerste handreiking  (’Plan B: Strategy for Childcare Institutions 
Mandated to Return Children Fast’) geeft informatie over hoe onder tijdsdruk de zorg van kinderen die 
institutionele zorg moeten verlaten, toch zo goed mogelijk voor te bereiden. De tweede 
handreiking (’Strategy to Turn Rapid Reunion of Children into Reintegration’)  geeft informatie over 
wat gedaan kan en moet worden voor kinderen die zonder of met weinig voorbereiding al naar huis 
gegaan zijn. Deze strategieën zijn alleen bedoeld voor situaties waar goede voorbereiding onmogelijk 
is. 

Oproep: BCNN hoort graag of u en/of uw organisatie behoefte heeft aan 
aanvullende materialen, workshops of uitwisseling rondom kwetsbare kinderen in 

de huidige pandemie. We horen graag van u! Mailen kan naar 
info@bettercarenetwork.nl 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTqpcYbBSkF_qHlkT7PoKcDvHtyGVHKan
https://www.futurelearn.com/courses/protecting-children-during-covid-19
http://www.research.cafo.org/research/cafo-lab/rapid-return-of-children-as-a-result-of-covid-19/
https://www.bettercarenetwork.nl/content/17382/download/clnt/95494_Plan_B_Strategy_Rapid_Return.pdf
https://www.bettercarenetwork.nl/content/17382/download/clnt/95495_PostRapidReunionStrategy.pdf
https://www.bettercarenetwork.nl/content/17382/download/clnt/95495_PostRapidReunionStrategy.pdf
mailto:info@bettercarenetwork.nl

