
 
 
Beste ouders en gastouders,  
                                                                                                                                                        16-03-2020 
  
 
Gisteren heeft de regering een nieuw pakket aan maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het 
Corona virus.  
Ik heb jullie gisteren een mail gestuurd met de voorlopige gevolgen die er zijn voor jullie door deze 
beslissing.  
Ook heb ik in dit schrijven beloofd om terug te komen wanneer er meer duidelijkheid is.  
Dat is er dus. 
 
Een groot aantal openbare gelegenheden en voorzieningen, waaronder scholen, gaat de deuren 
sluiten tot/met 6 april a.s. 
  
De kinderopvangsector is aangemerkt als ‘cruciale beroepsgroep’, d.w.z. dat de kinderopvangsector 
operationeel blijft. Zie BIJLAGE 1. 
Dat geldt zowel voor de gastouders aan huis als voor de gastouders die vanuit hun eigen huis opvang 
bieden.  
  
Wel dient de opvang beperkt te worden tot kinderen waarvan beide ouders/verzorgers werkzaam 
zijn in één van de sectoren die in de BIJLAGE 1 wordt vermeld. 
  
Echter, in BIJLAGE 2 verduidelijkt de rijksoverheid als volgt: 
  
‘…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….’  
  
De gastouders zijn vanaf vandaag geopend voor de opvang van deze kinderen of kunnen als 
gastouder aan huis voor u blijven werken  
  
Wanneer u tot de beroepsgroep hoort zoals vermeld in de BIJLAGE, overleg met de gastouder 
wanneer u haar het hardst nodig heeft. Zodat u samen een rooster voor de komende 3 weken kunt 
opstellen.  
  
Met verwijzing naar BIJLAGE 2, de ouderbijdrage dient door alle ouders in de aankomende periode 
onverkort voldaan te worden, en ook de kinderopvangtoeslag zal onverkort worden voortgezet. Er is 
geen actie van u naar de belastingdienst vereist. BIJLAGE 3 betreft de brief van de rijksoverheid 
waarin de laatste maatregelen worden uiteengezet. 



 

Overleg met u gastouder wanneer dit voor u problemen oplevert. In overleg kunt u 
betalingsafspraken maken. Ik hoor graag wanneer ik u hiermee kan helpen.  

De gastouders vullen in het urenregistratie systeem alleen de contracturen in, deze zullen op de 
gebruikelijke wijze worden gefactureerd en geïncasseerd. Voor de gastouders die de uren voor deze 
maand al hebben ingevuld, kunnen aangeven welke aangepast moeten worden en terug gezet 
worden. Dan zet ik deze terug. Dit geldt alleen voor de uren van de ouders die in een van de cruciale 
beroepsgroepen werkzaam zijn.  

Alle afspraken en bezoeken aan gastouders worden tot nader bericht uitgesteld. De GGD heeft 
beloofd hier coulant mee om te gaan. Dit geldt ook voor de EHBO diploma’s die verlengd moeten 
worden waarvan de praktijk avonden zijn afgelast.  
 
Ik wens jullie alle veel sterkte toe en een warme groet op afstand.  
 
Rig  



BIJLAGE – Cruciale beroepsgroepen 
 

 

Overzicht van cruciale beroepsgroepen tijdens de COVID-19 
uitbraak 

Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang 
gebruik maken van de kinderopvangmogelijkheden, zodat zij zich kunnen inspannen om de 
samenleving draaiende te houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van 
COVID-19 vragen om continue bezetting. 

Specifiek voor COVID-19 

Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden 
tijdens de COVID-19 uitbraak. Ouders of verzorgenden die hieraan werken, kunnen gebruik maken 
van de kinderopvang. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt: 

 Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen. 
 Leraren en personeel benodigd op school, 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, etcetera. 
 Vervoer van afval 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 ambulance zorg 
o GHOR 
o crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s 

 Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente) (betalen uitkeringen en 
toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades). 

  



Vitale processen 

Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als vitaal. Het 
gaat om circa 100 bedrijven die hier al van op de hoogte zijn. 

 Landelijk transport en distributie elektriciteit 
 Regionale distributie 
 Gasproductie, landelijk transport en distributie 
 Regionale distributie   
 Olievoorziening    
 Internet en datadiensten 
 ICT/Telecom  
 Internettoegang en dataverkeer    
 Spraakdienst en SMS   
 Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS 
 Drinkwatervoorziening 
 Drinkwater  
 Keren en beheren waterkwantiteit 
 Vlucht- en vliegtuigafhandeling  
 Scheepvaartafwikkeling    
 Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen 
 Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal 
 Toonbankbetalingsverkeer 
 Massaal giraal betalingsverkeer    
 Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken    
 Effectenverkeer   
 Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000 
 Inzet politie   
 Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen 
 Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)    
 Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers    
 Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven    
 Inzet defensie  

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

 

 

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


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-beroepsgroepenlijst op 

rijksoverheid.nl) 

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.  

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