
Mag mijn kind naar de kinderopvang/gastouder? 

De kinderopvang en gastouderopvang gaan dicht tot en met 6 april 2020. Kinderen van wie de ouders in 

cruciale beroepsgroepen (link naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/cruciale-beroepsgroepen) werken, kunnen in principe op de eigen kinderopvang of bij de eigen 

gastouder terecht.  

 

Wanneer werk ik in een cruciale beroepsgroep? 

Een overzicht van cruciale beroepsgroepen, vindt u hier. (Link naar 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen) 

 

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet? 

Als u uw kind thuis kunt opvangen, is het verzoek dit te doen. Als dit echt niet lukt, kunt u een beroep doen 

op de school of kinderopvang.  

 

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang? 

Ja, dus : 

 Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. 

 Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op 

opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald. 

 U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten.  

 

Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet meer naar de opvang kunnen? 

Opvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders in cruciale beroepsgroepen. Als u niet tot deze 

beroepsgroepen behoort. is het dringende advies om als het kan thuis te werken tot en met 6 april 2020. 

 

Mijn kind is morgen welkom op school, maar is er ook BSO?  

Uw kind is morgen welkom op school als u werkt in een cruciale beroepsgroep. Als uw kind normaliter 

gebruik maakt van BSO, kan deze maandag in principe op de BSO terecht. We raden u aan om contact op te 

nemen met uw BSO. 

 

Ik werk in een cruciale beroepsgroep en mijn kind gaat normaliter naar de kinderopvang, maar heeft nu 

milde  gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden). Mag ik 

mijn kind toch brengen? 

Nee, uw kind mag niet naar de opvang. Als de klachten verergeren neem dan telefonisch contact op met 

uw huisarts. 

 

Ik ben pedagogisch medewerker. Moet ik morgen naar mijn werk?  

Neem contact op met uw werkgever of u nodig bent op werk. Dit geldt ook voor overige vragen. In principe 

is de kinderopvang open voor kinderen van mensen die werken in cruciale beroepsgroepen. De 

kinderopvang behoort daar ook toe. 

 

Wie bepaalt welke kinderen toegelaten worden tot school en kinderopvang? 

Als kinderen thuis kunnen worden opgevangen, is het verzoek aan ouders om dit te doen. School en 

kinderopvang zijn nu bedoeld voor de opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale 

beroepsgroepen. 

 

Waar kan ik terecht voor vragen? 

Kinderopvangorganisaties en ouders kunnen terecht op www.rijksoverheid.nl. Op deze website staat de 

meest actuele informatie. Kinderopvangorganisaties kunnen daarnaast terecht op 

www.veranderingenkinderopvang.nl. Ook kunnen zij zich richten tot hun brancheorganisaties. Het 

ministerie van SZW is in nauw contact met brancheorganisaties over de vragen die bij 

kinderopvangorganisaties leven. 
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