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Inleiding: 

De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs is gesloten tot en met tenminste 

17 januari 2020. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een 

kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang. 

De gastouderopvang is wel open, maar er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen 

gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een 

kwetsbare positie zitten. 

Noodopvang 

Kinderopvangorganisaties en basisscholen bieden noodopvang aan voor: 

 kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;  

 kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig 

is. 

 

Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor 

kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang  en voor het aantal uren dat in het 

contract is afgesproken. Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Werkt u in een 

cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang? 

Neem in dit geval contact op met uw kinderopvangorganisatie om te kijken of aanvullende facturering 

nodig is. 

Kijk voor meer informatie op de pagina over de noodopvang.  

Waarom gaat kinderopvang dicht? 

De maatregel is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te beperken 

en daarmee het aantal verspreiding van virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen 

zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de kinderopvang draagt hieraan bij.  

De kinderopvang sluit niet vanwege de besmettingsrisico’s op de kinderopvang. Jonge kinderen 

hebben namelijk een beperkte rol bij de verspreiding van het coronavirus. 

Mogen scholen hun onderwijstijden wijzigen?  

Het uitgangspunt is dat scholen hun reguliere onderwijstijden aanhouden bij het bieden van 

noodopvang. Hierbij houden zij rekening met eventuele noodzakelijke gespreide tijden om kinderen te 

brengen en halen. Dit is om voor voldoende afstand tussen volwassenen te zorgen. De BSO is open 

tijdens de reguliere openingstijden van de BSO. De school is verantwoordelijk voor een goede 

aansluiting op de BSO en maakt hierover afspraken met de BSO-locaties. 

Voor wie is er noodopvang beschikbaar? 

Noodopvang is beschikbaar voor: 

 kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;  

 kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig 

is. 

Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor 

kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het 

contract is afgesproken. Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Werkt u in een 

cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang? 

Neem in dit geval contact op met uw kinderopvangorganisatie om te kijken of aanvullende facturering 

nodig is. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/kinderopvang-noodopvang


Door wie wordt noodopvang geboden? 

Noodopvang wordt geboden door scholen en kinderopvangorganisaties (dagopvang en BSO). 
Scholen leveren noodopvang tijdens de schooluren en de kinderopvang gedurende de reguliere 
openstellingstijden van de kinderopvang. Daarnaast kunnen kinderen van ouders in cruciale 
beroepen voor benodigde opvang in avond, nacht en weekend terecht bij hun gastouder. 

Hoe zit het met de noodopvang in de kerstvakantie? 

In de vakantieperiode (21 december t/m 3 januari) zijn de basisscholen gesloten en biedt de BSO 

noodopvang voor hun reguliere klanten en gedurende de gebruikelijke openingstijden die zij hanteren 

tijdens deze vakantieperiode.   

Wat als mijn kinderopvanglocatie in de Kerstvakantie dicht is? Is er 
dan noodopvang? 

Als een locatie voor kinderopvang tijdens de kerstvakantie gesloten is, wordt er geen extra 

noodopvang geboden. Voor deze ouders geldt dat zij voor dat zij, net als in een situatie zonder 

overheidsmaatregelen, een andere oplossing moeten zoeken voor de opvang van hun kinderen.  

Geldt de sluiting ook voor de gastouderopvang? 

De gastouderopvang blijft open. Er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te 

maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare 

positie zitten.  

Ook hierbij geldt dat de opvang alleen beschikbaar is voor de reguliere klanten. Als u geen contract 

met een voorziening voor gastouderopvang heeft, kunt u geen gebruik maken van de noodopvang. U 

kunt uiteraard wel alsnog een contract sluiten. Hiervoor geldt wel dat u de factuur dient te betalen en 

hiervoor recht op kinderopvangtoeslag hebt.  

Is er ook 24-uurs noodopvang in de avond, nacht en weekend 
beschikbaar? 

Alleen als uw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder volgens de reguliere 

openingstijden 24 uurs opvang biedt, is er 24 uurs noodopvang beschikbaar voor uw kind(eren). 

Mag ik kinderen van ouders in cruciale beroepen ook onderbrengen 
in een van mijn andere vestigingen? 

In de praktijk zien we dat kinderopvangorganisaties die bijvoorbeeld meerdere vestigingen hebben, 
enkele vestigingen openhouden om de kinderen van deze ouders in cruciale beroepsgroepen op te 
vangen. Dit clusteren is toegestaan. Wel is het van belang dat houders daarbij uitgaan van het belang 
van het kind en bijvoorbeeld wel proberen zoveel mogelijk de voor de kinderen bekende gezichten in 
te zetten. Ook scholen mogen - in overleg met het schoolbestuur, de gemeenten en 
kinderopvangorganisaties - kinderen op een andere dan hun normale plek opvangen. Ouders moeten 
hier dan wel toestemming voor hebben gegeven. 

 

Cruciale beroepen  



Ouders met cruciale beroepen kunnen gebruik maken van de noodopvang. Door deze noodopvang 
kunnen zij gewoon naar hun werk en bijdragen aan het draaiend houden van de samenleving. Het 
gaat hier om beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting.  

In het basis- en voortgezet onderwijs en bij instellingen voor mbo-, hbo- en wetenschappelijk 
onderwijs wordt alleen afstandsonderwijs gegeven. Kinderen met ouders die werken in een cruciaal 
beroep kunnen wel naar de basisschool of de kinderopvang of buitenschoolse opvang. Als in een 
gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op 
te vangen. 
 

Lijst van cruciale beroepen 

 

 Personeel werkzaam in vitale processen. 

 Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van 
medicijnen en medische hulpmiddelen. 

 Leraren en personeel benodigd op onderwijsinstellingen, zoals voor afstandsonderwijs, 
opvang van kinderen en examens. 

 Openbaar vervoer. 

 Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, 
de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze 
industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld 
veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst. 

 Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel. 

 Inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval, afvalwater en vuilnis. 

 Kinderopvang. 

 Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van 
noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt. 

 Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard): 
o Meldkamerprocessen 
o Brandweerzorg 
o Ambulancezorg 
o GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) 
o Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s 

 Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies,gemeenten en waterschappen), 
bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, 
justitiële inrichtingen en forensische klinieken. 

Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies (denk aan schoonmaak, beveiliging, toezicht, ICT) 
ten behoeve van een van bovenstaande cruciale beroepsgroepen. 
 

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

 
Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als 
mogelijk zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te 
vangen, kunnen deze ouders de kinderen toch naar de noodopvang brengen. 

 

Mijn functie staat niet opgenomen in de lijst met cruciale 
beroepsgroepen, maar ik draag wel bij aan de aanpak van het 
coronavirus. Hoe zit dat? 



Uitgangspunt is dat uw kinderen dan niet naar school of de opvang gaan. Er is bewust gekozen voor 
een beperkte lijst met beroepsgroepen. Alleen zo is er voldoende capaciteit in de noodopvang voor 
de ouders die de samenleving draaiend houden.  

Mogelijk zijn er andere oplossingen te bedenken, die passen binnen de maatregelen waartoe de 
overheid heeft besloten. Opvang bij kwetsbare ouderen (bijvoorbeeld bij grootouders) is daarbij niet 
verstandig.  

Hoe moet ik op school of opvang duidelijk maken dat ik of mijn 
partner deel uitmaakt van de cruciale beroepsgroepen? 

Dit kunt u aangeven bij uw school of kinderopvanglocatie. U hoeft dit niet aan te tonen door een 
verklaring van uw werkgever. We vertrouwen erop dat in deze uitzonderlijke tijd alleen ouders die 
werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep een beroep doen op de noodopvang, ook om het 
systeem niet te veel te belasten. 

Veel gestelde vragen gezinnen met kinderen en quarantaine 

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen kan het nodig zijn dat u en uw gezin in 

quarantaine gaan. Hieronder vindt u veel gestelde vragen en antwoorden over gezinsquarantaine. 

Wat zijn de regels als mijn kind klachten heeft? 

Dit hangt af van de leeftijd van uw kind. En van de vraag of uw kind op de basisschool of de 

middelbare school zit. 

Kinderen van 0 t/m 4  

 Mogen naar school en opvang bij verkoudheidsklachten, als ze af en toe hoesten, of met 
astma of hooikoorts. Maar verder blijven ze thuis. 

 Hoeven niet altijd getest te worden. 

 Blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid, of veel hoesten. 

 Is uw kind erg ziek? Bel uw huisarts. 
 

Let op: er gelden andere regels als: 

 Een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts heeft of last van benauwdheid. Dan 
blijft iedereen thuis. Behalve als degene met klachten een klein kind is (t/m groep 2 van de 
basisschool). In dat geval hoeft alleen het kind zelf thuis te blijven. 

 Een contact corona heeft en het kind ook milde klachten heeft. Dan blijven kinderen ook thuis. 
 

Moeten ouders, broertjes en zusjes in quarantaine als een kind 
klachten heeft? 

Huisgenoten van kinderen met verkoudheidsklachten, zoals niezen of hoesten, hoeven niet thuis te 

blijven. 

Heeft het kind naast milde coronaklachten ook last van koorts of benauwdheid? Dan blijven alle 

huisgenoten thuis. Behalve als het om een klein kind gaat (t/m groep 2 van de basisschool). 

Ook als een kind corona heeft blijft iedereen in huis thuis. Hoe lang iedereen moet thuisblijven staat 

op de pagina over quarantaine. 

Wat zijn de regels als iemand anders in huis klachten heeft? 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/wanneer-testen


 De huisgenoot met klachten laat zich testen. 

 Let op: Heeft een huisgenoot naast milde coronaklachten ook koorts of last van 
benauwdheid? Dan blijft iedereen thuis tot de testuitslag er is, ook de kinderen. Behalve als 
degene met klachten een klein kind is (t/m groep 2 van de basisschool). 

 

Wat zijn de regels als iemand in huis corona heeft? 

U hoort van de GGD wat u moet doen:  

 Degene met corona gaat thuis in isolatie (dat betekent zoveel mogelijk afstand houden van 
huisgenoten). Lees de brief met leefregels voor positief geteste coronapatiënten. 

 De rest van het gezin gaat in quarantaine. Zij mogen zich 5 dagen na het laatste contact, 
zonder klachten laten testen. De GGD helpt deze datum te bepalen. Als deze test negatief is 
en de gezinsleden geen klachten hebben, mogen ze weer naar buiten. 

 Wie klachten krijgt laat zich testen. Ook de kinderen kunnen dan getest worden. 

Hoe lang moeten gezinsleden in quarantaine als iemand in huis 
corona heeft? 

Huisgenoten/gezinsleden kunnen zich na 5 dagen laten testen op corona. Ook als ze geen klachten 

hebben. Let op: dat is 5 dagen nadat ze voor het laatst een tijd dichtbij de besmette persoon in de 

buurt zijn geweest. Dus 15 minuten of langer dichter dan 1,5 meter in de buurt. De GGD helpt met het 

bepalen van deze datum. Ze leggen ook uit hoe u in dit geval een afspraak maakt. 

Is deze test negatief en hebben zij geen klachten? Dan mogen ze weer naar buiten. 

Doen ze geen test? Dan blijven zij 10 dagen thuis. Dit is 10 dagen nadat ze voor het laatst een tijd 

dicht in de buurt zijn geweest bij de persoon met corona. Dus 15 minuten of langer dichterbij dan 1,5 

meter. 

Krijgen uw gezinsleden en huisgenoten klachten? Dan moeten zij zich direct laten testen. 

Wat zijn de regels als iemand in de directe omgeving corona heeft? 

Het RIVM maakt onderscheid tussen nauwe contacten en niet nauwe contacten. 

Nauwe contacten 

 Een nauw contact was langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand. Bijvoorbeeld 
een oppas of familielid. 

 Heeft een nauw contact corona? Dan hoort u van de GGD wat u moet doen: 10 dagen 
thuisblijven en bij klachten zo snel mogelijk testen. Dat geldt ook voor kinderen. Lees de brief 
voor nauwe contacten van coronapatiënten. 

 U kunt zich ook zonder klachten laten testen als u naar voren komt uit bron- en 
contactonderzoek. Dit kan op de 5e dag na het laatste contact met de besmette persoon. U 
hoort van de GGD hoe u zich zonder klachten kunt laten testen. Is de uitslag van de test 
negatief? Dan hoeft u niet meer in quarantaine te blijven. Blijf wel extra alert op klachten 
en blijf de basisregels volgen. En krijgt u klachten? Dan blijft u thuis en maakt u een nieuwe 
testafspraak.  

 Kinderen van 0 t/m 4 jaar en bassischoolleerlingen mogen naar school, opvang en sport. 
Maar alleen als ze geen klachten hebben. Krijgen zij klachten die passen bij corona? Dan 
blijven zij thuis. Overleg met de GGD of uw kind getest moet worden. 

 

Een overig (niet-nauw) contact 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/wanneer-testen
https://lci.rivm.nl/informatie-nauwe-contacten-patient
https://lci.rivm.nl/informatie-nauwe-contacten-patient
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/gezondheid/symptomen-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/wanneer-testen


Een niet-nauw contact was langer dan 15 minuten op meer dan 1,5 meter afstand in dezelfde ruimte. 

Bijvoorbeeld een leraar. 

 Heeft een niet-nauw contact corona? Dan hoort u van de GGD wat u moet doen: 14 dagen 
goed op klachten letten. Maar u hoeft niet in quarantaine. Lees de brief voor nauwe contacten 
van coronapatiënten. 

 En krijgt u klachten? Blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen. Dat geldt ook voor kinderen. 
 

Moet de rest van het gezin ook thuisblijven als ik een nauw contact ben van iemand met corona? 

Uw huisgenoten hoeven niet thuis te blijven als zij zelf geen nauw contact zijn van degene met 

corona. En als zij geen klachten hebben. Zelf blijft u wel thuis als u een nauw contact bent van 

iemand met corona (zie de vraag hierboven). 

Wat zijn de regels voor kinderen na terugkeer uit een buitenlands corona risicogebied (oranje 

gebied)? 

Is uw gezin in een risicogebied geweest? Dan blijft iedereen 10 dagen thuis (in quarantaine). Maar 

kinderen t/m 12 jaar mogen wel naar school, sport en opvang, zolang zij geen klachten hebben. 

Krijgt iemand in het gezin klachten? Blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen. Is de uitslag van de 

test negatief? Dan moet maakt u toch de 10 dagen quarantaine af. U kunt namelijk nog ziek worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/gezondheid/symptomen-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken

