Procesbeschrijving van de opvang van alleenstaande minderjarige
vreemdelingen (amv’s)
NB: De meeste amv’s komen binnen via land, slechts een beperkt aantal komt in Nederland
aan met een vliegtuig.
1. Binnenkomst van een AMV, waar ook in Nederland:
Als een minderjarige vreemdeling bij het vreemdelingentoezicht wordt aangetroffen, dan
wordt hij of zij naar de locatie op Schiphol gebracht.
Alleen als de amv aan één van de volgende vier criteria voldoet, dan kan hij of zij in
vreemdelingenbewaring worden gesteld:
• Betrokkene is verdacht van of veroordeeld wegens een misdrijf.
• Het vertrek van betrokkene kan binnen veertien dagen gerealiseerd worden.
• Betrokkene is eerder met onbekende bestemming vertrokken uit de opvang of heeft zich
niet gehouden aan een opgelegde meldplicht of vrijheidsbeperkende maatregel.
• Aan betrokkene is de toegang geweigerd aan de buitengrens. Vrijheidsontneming is aan de
orde tot de minderjarigheid is vastgesteld.
2. Registratie op Schiphol:
Op Schiphol wordt de amv geregistreerd en vindt een eerste intake plaats door de
Vreemdelingenpolitie plaats, er wordt documentonderzoek verricht, vingerafdrukken
genomen en eventueel vindt een leeftijdsonderzoek plaats. De duur van het verblijf op
Schiphol is zo kort mogelijk.
Voogdijinstelling Nidos beziet op basis van een aantal indicatoren of beschermde opvang
noodzakelijk is voor de betreffende amv. (Beschermde opvang is opvang in de maximale
vorm van toezicht zonder dat dit detentie is).
3. Doorplaatsing:
Vanuit de locatie op Schiphol wordt de amv geplaatst in één van de drie volgende locaties:
• De proces opvanglocatie (POL).
Op deze locatie verblijft de amv maximaal 3 maanden. Het Centraal orgaan Opvang
Asielzoekers (COA) stelt samen met Nidos vast welke vorm van opvang het beste past bij de
betreffende amv. Deze plaatsing is gebaseerd op de leeftijd, de competenties en het
ontwikkelingsperspectief van de amv.
• De beschermde opvang.
Jongeren bij wie indicaties aanwezig zijn dat zij (mogelijk) slachtoffer zijn van mensenhandel
worden in deze vorm van opvang geplaatst. De beschermde opvang is een kinderwoongroep
met een hogere personele bezetting en kenmerkt zich door een hoge mate van beveiliging en
beperkte bewegingsvrijheid van de amv.
• Een opvanggezin.
Amv’s die jonger zijn dan 13 jaar worden in een opvanggezin geplaatst.

4. Plaatsing op een COA-locatie voor amv’s:
Na de procesopvanglocatie wordt de amv geplaatst op één van de volgende COA-locaties
voor amv’s:
• Kinderwoongroep: In een kinderwoongroep verblijven 8 tot 12 amv, in de regel tussen de
13 en 15 jaar. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.
• Kleine wooneenheid: In een kleine wooneenheid verblijven ca 4 amv’s, meestal in de
leeftijd van 15-18 jaar, die met enige begeleiding goed voor zichzelf kunnen zorgen.
• Campus: Op een campus verblijven amv’s tussen de 15 en 18 jaar. Een campus is
ingericht in een afgescheiden deel van een regulier asielzoekerscentrum, met een eigen
team aan begeleiders. Een campus heeft een capaciteit van ongeveer 100 amv’s.
De kinderwoongroepen, kleine wooneenheden en beschermde opvang worden samen de
‘kleinschalige opvang’ genoemd. Deze opvangvormen zijn door het COA uitbesteed aan
(jeugd)instellingen

