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Toelichting aantal opvangplaatsen in relatie tot voorzieningen op azc Heemserpoort 

Voor iedere asielzoeker geldt een recht op basisvoorzieningen op het gebied van opvang, zorg en onderwijs. Deze basis is van hoge kwaliteit en dit garandeert het COA. Deze kwaliteit staat los of  het een centrum is van 500 of 1000 bewoners. Op het moment 

dat we echter een centrum hebben met meer bewoners, hebben we meer armslag om extra/andere zaken te organiseren.  

Onderstaand een overzicht met de voorzieningen en faciliteiten om de verschillen tussen een kleiner en een groter centrum toe te lichten. 

 

Voorzieningen/ diensten Basis 

Opvangcentrum 500 bewoners 

Basis + 

Opvangcentrum 700 Bewoners 

Basis ++ 

Opvangcentrum 1.000 bewoners 

Basis onderwijs 

Ongeveer 10% van bewoners is in 

de leeftijd van 4-12 jaar en 

leerplichtig 

Ongeveer 50 kinderen. Dat resulteert waarschijnlijk in 3 klassen. 

Basis onderwijs (PO) kan niet op het centrum worden aangeboden. Alle 

kinderen worden bij lokale basisscholen ondergebracht. 

De lokale school heeft de verantwoordelijkheid om het kind te laten 

aansluiten in het Nederlandse schoolsysteem en het Nederlands als 

tweede taal te leren. Hiervoor worden docenten met speciale 

bevoegdheden aangesteld.
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Ongeveer 75 kinderen in waarschijnlijk 5 klassen. Dit biedt voldoende 

basis om leslokalen/school voor primair onderwijs op het centrum te 

plaatsen.  

De docenten op een basisschool op azc-locatie zijn meer ervaren met 

het bijbrengen van het Nederlandse schoolsysteem. 

 

Ongeveer 100 kinderen in 6 a 7 klassen  

Dit biedt voldoende basis om leslokalen/school voor primair onderwijs 

op het centrum te plaatsen.  

De docenten op een basisschool op azc-locatie zijn meer ervaren met 

het bijbrengen van het Nederlandse schoolsysteem.  

 

Dagbesteding voor volwassenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basispakket: 

 Aanbod fase specifiek programma:  

 Oriëntatie training  

 Inburgering:  

 Kennis van de Nederlandse samenleving  

 Nederlandse taalles  

 Terugkeer training 

 Weerbaarheidstrainingen 

 OLC - Open leer centrum  

 Sport en spel 
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 Kennis van de Nederlandse samenleving  
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 OLC - Open leer centrum  
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Extra: 

Activiteiten met behulp van vrijwilligers, bijvoorbeeld:  

 toeleiding naar (vrijwilligers)werk 

 toeleiding naar leer/werkplaatsen 

 basaal Nederlands 

 alfabetisering 

 vrouwenaktiviteiten 

 muzieklessen  

 externe activiteiten: bijvoorbeeld: 

 sporten  

 uitstapjes 

 

Een grotere groep azc-bewoners kan en wil (leert de ervaring) 

tegelijkertijd deelnemen aan de geboden activiteiten. Eventuele 
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1
 Er zijn in Nederland locaties met een relatief klein aantal opvangplaatsen, waar op het terrein een basisschool is gerealiseerd. Dit zijn bijvoorbeeld locaties waar in de omgeving van de opvanglocatie geen mogelijkheden zijn of waar de gemeente zelf een keuze 

heeft gemaakt. Een locatie met 500 opvangplaatsen levert te weinig inhoudelijk en financieel draagvlak om een basisschool in stand te houden, leert onze ervaring. 
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Voorzieningen/ diensten Basis 

Opvangcentrum 500 bewoners 

Basis + 

Opvangcentrum 700 Bewoners 

Basis ++ 

Opvangcentrum 1.000 bewoners 

Dagbesteding voor volwassenen wachttijden op deelname zijn kort. Naast het basispakket kan een 

gevarieerder aanbod aan cursussen, trainingen en activiteiten worden 

geboden. 

 

Bewoners kunnen vaker deelnemen aan het activiteitenaanbod. 

Een groter centrum, met een groter aantal Fte’s biedt de mogelijkheid 

om personeel te selecteren en in zetten op specialisme, waaronder 

activering en zelfwerkzaamheid.  

Ook kan dan meer een passend aandacht worden gegeven aan speciale 

doelgroepen, denk hierbij aan kinderen, alleenstaande vrouwen of 

minder validen.  

Medewerker(s) kunnen (gedeeltelijk) worden vrijgemaakt om  

vrijwilligers en vrijwilligersactiviteiten te begeleiden. 

wachttijden op deelname zijn kort. Naast het basispakket kan een 

gevarieerder aanbod aan cursussen, trainingen en activiteiten worden 

geboden. 

 

Bewoners kunnen gegarandeerd deelnemen aan het activiteitenaanbod. 

Een groter centrum, met een groter aantal Fte’s biedt de mogelijkheid 

om gespecialiseerd personeel te selecteren en in zetten op specialisme, 

waaronder activering en zelfwerkzaamheid.  

Ook kan dan meer een passend aandacht worden gegeven aan speciale 

doelgroepen, denk hierbij aan kinderen, alleenstaande vrouwen of 

minder validen.  

Medewerker(s) kunnen worden vrijgemaakt om  vrijwilligers en 

vrijwilligersactiviteiten te begeleiden. 

Bij 1.000 bewoners worden keuzes gemaakt om faciliteiten op de 

locatie in te richten. Dit kan bijvoorbeeld een fitnessruimte, 

vrouwenruimte, moestuin, jeugdhonk voor tieners of fietswerkplaats op 

het azc-terrein zijn. 

Kinderen 0-4 jaar Speelzaal en enige buitenspelvoorzieningen op het terrein Speelzaal en enige buitenspelvoorzieningen op het terrein 

Bij een hoger aantal bewoners kan meer (binnen en buiten) speelruimte 

beschikbaar zijn voor de kinderen. Ook is de binnenspeelruimte vaker 

en langer geopend. 

Speelzaal en enige buitenspelvoorzieningen op het terrein 

Bij een hoger aantal bewoners kan meer (binnen en buiten)speelruimte 

beschikbaar zijn voor de kinderen. Ook is de binnenspeelruimte vaker 

en langer geopend. 

Voor kinderen in deze leeftijdscategorie kunnen specifieke ruimten 

worden ingericht, die zij niet hoeven te delen met kinderen in een 

andere leeftijdscategorie. (bijvoorbeeld: de speelzaal wordt dan niet ’s 

avonds beschikbaar gesteld aan tieners voor een jeugdhonk) 

Medische zorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 uur per week (inloop)spreekuur 

 ± 1,7 fte Praktijkverpleegkundige 

Overige uren kunnen de bewoners met de GCA-telefoon contact leggen 

met de dokterscentrale. Dan wordt bepaald aan de hand van dit 

telefonisch consult of een arts ter plaatse komt, of wordt doorverwezen 

naar een lokale arts. Of regionale huisartsenpost. 

GGD artsen verwijzen door naar elders (consultatiebureau in de 

gemeente)  

 

 

 

 

 

Medische zorg: 

Er wordt basiszorg op het centrum geboden door gezondheidscentrum 

 30/32 uur (inloop)spreekuur  

 ± 2,5 fte praktijkverpleegkundige 

Overige uren kunnen de bewoners met de GCA-telefoon contact leggen 

met de dokterscentrale. Dan wordt bepaald aan de hand van dit 

telefonisch consult of een arts ter plaatse komt, of wordt doorverwezen 

naar een lokale arts. Of regionale huisartsenpost. 

GGD artsen verwijzen door naar elders (consultatiebureau in de 

gemeente). Bij een hoger aantal zijn er meer uren beschikbaar voor een 

huisarts en de praktijkverpleegkundigen  

Dit resulteert in ruimere openingstijden. De huisarts en 

verpleegkundigen zijn vaker en langer fysiek aanwezig op het centrum. 

 

 

Medische zorg: 

Er wordt basiszorg op het centrum geboden door gezondheidscentrum 

asielzoekers (GCA). 

 Elke werkdag  (inloop)spreekuur, 

 ± 3.4 fte praktijkverpleegkundige 

Optimaal aantal artsen en (gespecialiseerde) verpleegkundigen 

inzetbaar.  

Voor de GGD kan een eigen ruimte worden ingerichte op het centrum, 

bijvoorbeeld een consultatiebureau op de opvanglocatie.  

GGD kan gerichter en beter gefaciliteerd vrouwen/ouders voorlichting 

geven over opvoeding, opvoedkundige problemen, voeding en groei 

van kinderen. 

 

 

 

Medische zorg: 

Er wordt basiszorg op het centrum geboden door gezondheidscentrum 

asielzoekers (GCA). 
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Voorzieningen/ diensten Basis 

Opvangcentrum 500 bewoners 

Basis + 

Opvangcentrum 700 Bewoners 

Basis ++ 

Opvangcentrum 1.000 bewoners 

Medische zorg asielzoekers (GCA). 

Hier zijn huisarts(en) en praktijkverpleegkundigen/ doktersassistenten 

aanwezig. 

Het GCA op een asielzoekerscentrum is een 'kleine 

dokterspraktijk/huisartsenpost'. Deze is niet elke dag bemenst.. 

Afhankelijk van de grootte van de locatie, is er een bepaald aantal 

inloopspreekuren per week.  

Daarnaast kunnen asielzoekers 24 per dag, 7 dagen in de week bellen 

met de GCA Praktijklijn. Dit is een centraal georganiseerd medisch call 

center, waar gediplomeerde praktijkassistenten en een huisarts werken. 

Tijdens het spreekuur of de behandeling maakt de arts of 

verpleegkundige van een telefonische verbinding met een tolk, die de 

taal spreekt van de asielzoeker. 

De asielzoeker kan hier (medische) vragen stellen, of een afspraak 

maken bij de huisartsenpraktijk of een andere zorgverlener. 

Er is gemiddeld 4 uur per week per 100 bewoners beschikbaar voor 

huisartsgeneeskundige activiteiten (inclusief overlegsituaties).  

Er is 1,4 fte Praktijkverpleegkundige (PVK) per 400 asielzoekers 

beschikbaar.  

Tijdens het inloopspreekuur van de PVK is er altijd een 

doktersassistent (DA) aanwezig.  

Naast de GCA is de GGD aanwezig voor het consultatiebureau en met 

een jeugdarts (18-zorg). 

Bij spoedsituaties wordt uiteraard 112 gebeld. Dit kan een bewoner zelf 

doen, of met hulp van GCA of COA personeel. 
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met de GCA Praktijklijn. Dit is een centraal georganiseerd medisch call 

center, waar gediplomeerde praktijkassistenten en een huisarts werken. 

Tijdens het spreekuur of de behandeling maakt de arts of 

verpleegkundige van een telefonische verbinding met een tolk, die de 

taal spreekt van de asielzoeker. 
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huisartsgeneeskundige activiteiten (inclusief overlegsituaties).  

Er is 1,4 fte Praktijkverpleegkundige (PVK) per 400 asielzoekers 

beschikbaar.  

Tijdens het inloopspreekuur van de PVK is er altijd een 

doktersassistent (DA) aanwezig.  

Naast de GCA is de GGD aanwezig voor het consultatiebureau en met 

een jeugdarts (18-zorg). 

Bij spoedsituaties wordt uiteraard 112 gebeld. Dit kan een bewoner zelf 

doen, of met hulp van GCA of COA personeel 

Hier zijn huisarts(en) en praktijkverpleegkundigen/ doktersassistenten 

aanwezig. 

Het GCA op een asielzoekerscentrum is een 'kleine 

dokterspraktijk/huisartsenpost'. Deze is niet elke dag bemenst.. 

Afhankelijk van de grootte van de locatie, is er een bepaald aantal 

inloopspreekuren per week.  

Daarnaast kunnen asielzoekers 24 per dag, 7 dagen in de week bellen 

met de GCA Praktijklijn. Dit is een centraal georganiseerd medisch call 

center, waar gediplomeerde praktijkassistenten en een huisarts werken. 

Tijdens het spreekuur of de behandeling maakt de arts of 

verpleegkundige van een telefonische verbinding met een tolk, die de 

taal spreekt van de asielzoeker. 

De asielzoeker kan hier (medische) vragen stellen, of een afspraak 

maken bij de huisartsenpraktijk of een andere zorgverlener. 

Er is gemiddeld 4 uur per week per 100 bewoners beschikbaar voor 

huisartsgeneeskundige activiteiten (inclusief overlegsituaties).  

Er is 1,4 fte Praktijkverpleegkundige (PVK) per 400 asielzoekers 

beschikbaar.  

Tijdens het inloopspreekuur van de PVK is er altijd een 

doktersassistent (DA) aanwezig.  

Naast de GCA is de GGD aanwezig voor het consultatiebureau en met 

een jeugdarts (18-zorg). 

Bij spoedsituaties wordt uiteraard 112 gebeld. Dit kan een bewoner zelf 

doen, of met hulp van GCA of COA personeel 

Personeel COA: 

Per 100 bewoners is 4 fte 

beschikbaar 

Werktijden van 8.00-22.00 uur van 

ma-vrij en van 9.00- 17.00 uur op za 

en zo. 

Er is 21 fte COA personeel beschikbaar Er is 29 fte COA personeel beschikbaar. 

Met een groter team kan er een efficiëntere bezetting op het centrum 

georganiseerd worden (bijvoorbeeld meer personeel 3 ipv 2 

medewerkers in avonduren en in het weekend). 

Er is 40 fte  COA personeel 

Met een groter team kan er een efficiëntere bezetting op het centrum 

georganiseerd worden (bijvoorbeeld: meer personeel, 3 ipv 2 

medewerkers in avonduren en in het weekend  

Bij een locatie met 1.000 opvangplekken werkt naast een 

locatiemanager ook een adjunct locatiemanager. Dus 1 extra fte. 

Beveiliging: 

 

Uitgangspunt is 24 uur per dag, 7 dagen in de week gekwalificeerde 

beveiliging  

Minimaal drie beveiligers aanwezig 24/7 
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Uitgangspunt is 24 uur per dag, 7 dagen in de week gekwalificeerde 

beveiliging  

Minimaal drie beveiligers aanwezig 24/7 

Bij een aantal bewoners van >1.000 wordt het aantal beveiligers 

verhoogd naar minimaal vier beveiligers 24/7. 

 


