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De gemeente Amsterdam, het BBO en de BKA zetten zich er tijdens deze coronacrisis samen voor in, dat inwoners met cruciale
beroepen voor de samenleving hun werk kunnen blijven doen, (kwetsbare) kinderen opgevangen worden en de verspreiding
van het coronavirus wordt tegengegaan.
Binnen dit samenwerkingsverband is het BBO verantwoordelijk voor de afspraken op bestuurlijk niveau, adviseert en
ondersteunt het BKA haar achterban en is de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor het inrichten, begeleiden en
ondersteunen van de noodopvang.
Door het coronavirus bevindt ons land zich al bijna een jaar in een moeilijke situatie met veel onzekerheden, nu en in de toekomst,
voor vele sectoren. Dit is ook het geval voor het onderwijs en de kinderopvang, waar een grote verantwoordelijkheid wordt
gevoeld voor (de ontwikkeling van) de kinderen. Continuïteit van onderwijs en kinderopvang is dan ook van cruciaal belang, zowel
voor kinderen als hun ouders.
In een situatie waar strenge maatregelen gelden om het coronavirus een halt toe te roepen, ziet het onderwijs zich voor de
uitdaging gesteld om onderwijs op afstand te verzorgen en daarnaast noodopvang te bieden. Een uitdaging die het hoofd kan
worden geboden door een nauwere samenwerking met de kinderopvang, die de capaciteit heeft voor noodopvang en de expertise
in huis heeft om kinderen goed te begeleiden, onder voorbehoud van financiering en beschikbaarheid van medewerkers.
Hierbij benadrukken we ook het belang, dat we er samen (preventief) alles aan doen om de medewerkers in het onderwijs en de
kinderopvang gezond te houden, zodat de continuïteit van het onderwijs en de opvang niet in het geding komt.
Daarom spreken het BBO, de BKA en de gemeente Amsterdam hierbij af de reeds bestaande samenwerking verder te intensiveren,
om passende oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar we dagelijks voor staan en de veiligheid en kwaliteit van onderwijs
en opvang te kunnen garanderen voor zolang het coronavirus niet is bedwongen.
Afspraken over onderwijs/opvang in de praktijk gedurende de corona besmettingsperiode:
- BBO, Amsterdam en BKA stemmen wekelijks met elkaar af over gezamenlijk te voeren beleid. Hierbij is het uitgangspunt dat we
op zoek blijven naar synergie en ‘over onze eigen schaduw’ stappen;
- BKA adviseert haar achterban om het onderwijs te ondersteunen bij de organisatie en levering van noodopvang onder
schooltijd. Uiteraard onder voorbehoud van beschikbare capaciteit binnen de kinderopvang;
- BBO levert personele capaciteit en expertise voor de noodopvang onder schooltijd, wanneer kinderopvang deze noodopvang
verzorgt;
- BBO stemt bij (gedeeltelijke) openstelling van onderwijs vóóraf af met BKA over de wijze van openstelling. Hierbij is het
uitgangspunt dat gezocht wordt naar voor alle partijen acceptabele afspraken. BBO zegt toe afspraken op bestuurlijk niveau te
maken en zorg te dragen dat deze op schoolniveau gevolgd worden, zodat de kinderopvang geen aanvullende uitdagingen
krijgt bij open of sluiten gedurende de noodopvang doordat afzonderlijke scholen eigen beleid hierin bepalen.
Afspraken over gezondheid en veiligheid:
- BBO, Amsterdam en BKA zoeken samen actief naar beïnvloedingsmogelijkheden om Covid-19 besmettingen zoveel mogelijk
buiten de deur te houden.
Afspraken over communicatie:
- BBO, BKA en Gemeente Amsterdam stemmen vooraf met elkaar af bij externe communicatie over deze samenwerking;
- Bij de externe communicatie geven BBO, Gemeente Amsterdam en BKA aan dat wij samen optrekken voor de kinderen van
Amsterdam.
Samen zetten we ons in voor veilig en goed onderwijs en veilige en goede opvang in heel Amsterdam. Voor de kinderen en voor
hun ouders. Voor onze inwoners.
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