
 

 

 
 
 
 
 
 
Noodopvang vanaf 11 mei 2020 voor ouders in cruciale beroepen 
 
Vanaf 11 mei 2020 wordt de situatie rondom noodopvang aangepast, vanwege de 
heropening van de dagopvang en gastouderopvang en de gedeeltelijke heropening 
van scholen en BSO. 
Zie onder meer: 

• de aanwijzing van 24 april 2020 

• de kamerbrief van 21 april 2020 

Noodopvang tot 11 mei 2020 

Tot 11 mei blijven de regels rondom noodopvang van kracht, zoals deze al sinds 
medio maart 2020 gelden. Voor alle informatie daaromtrent verwijzen we naar de 
reeds beschikbare informatie op www.vng.nl en op het VNG-forum toezicht en 
handhaving kinderopvang. 

Noodopvang vanaf 11 mei 2020 

Vanaf 11 mei gaan dagopvang en gastouderopvang weer regulier open. Scholen en 
BSO gaan gedeeltelijk open. 

Over de werkwijze van basisonderwijs en scholen verwijzen wij naar de informatie 
door de brancheorganisatie kinderopvang (www.kinderopvang.nl) , BMK 
(www.maatschappelijkekinderopvang.nl) en de PO Raad (www.poraad.nl) 

Naast deze (gedeeltelijke) heropening zal in de periode vanaf 11 mei 2020 ook nog 
noodopvang beschikbaar moeten zijn voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. 
De verwachting is dat de vraag hiernaar zal afnemen, omdat de kinderen deels weer 
terecht kunnen in de heropende opvang en op het onderwijs. Ook mogen zieke 
kinderen nog steeds niet naar school of de opvang, ook niet naar de noodopvang. 

Hoe wordt de noodopvang geregeld vanaf 11 mei 2020 

• Gemeenten coördineren de noodopvang in samenwerking met basisonderwijs 
en kinderopvang. 
 

•  Gemeenten organiseren en financieren avond/nacht/weekendopvang. 
Hiervoor is geld gereserveerd voor gemeenten door het Rijk. 

 

http://www.vng.nl/
http://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/


 

 

• . Noodopvang is beschikbaar in aanvulling op de schooltijden/BSO of de uren 
die al regulier worden afgenomen bij een KDV of gastouder, indien dit 
noodzakelijk is, omdat ouders in cruciale beroepen (extra) werken.  

 
•  Noodopvang is nog steeds zonder extra kosten voor ouders. 

  

Adviezen VNG aan gemeenten  

Werk waar mogelijk samen met andere gemeenten 

Kijk welke bestaande samenwerkingsverbanden - ook tussen scholen en 
kinderopvangorganisaties - er al zijn en maak daar gebruik van. Kijk ook waar al 
goede initiatieven en/of voorbeelden zijn, deel deze met andere gemeenten 
(bijvoorbeeld via het VNG-forum toezicht en handhaving kinderopvang) en maak waar 
mogelijk gebruik van deze goede voorbeelden. 

Inventariseer de behoefte aan noodopvang 

Breng goed in kaart of en hoeveel gebruik er van noodopvang wordt gemaakt. En wat 
de verwachtingen zijn voor de periode na 11 mei. Daar waar gebruik wordt gemaakt 
en er na 11 mei (naar verwachting) nog behoefte is moet het aanbod overeind blijven. 
Wordt er geen gebruik gemaakt dan kun je aanbod mogelijk afschalen. 

Wat is hierbij van belang: 

Opvang overdag: 

- Breng in kaart hoeveel gebruik er wordt gemaakt en wat de verwachtingen voor 
de periode vanaf 11 mei zijn 

- Breng in kaart per locatie of er nog plek is in de bestaande groepen 
- Breng in kaart per locatie of er nog personeel beschikbaar is voor mogelijke 

uitbreiding capaciteit ivm noodopvang 
- Breng in kaart per locatie of de huidige ruimtes ook na 11 mei beschikbaar zijn 
- Breng in kaart per locatie of er nog ruimtes zijn om een extra groep  te starten 

als dat nodig mocht blijken 
- Maak afspraken met houders over afstemming vraag en aanbod 
- Maak afspraken met houders over de vraag of zij extra personeel kunnen 

inzetten en over de vraag of zij bereid zijn hun nu niet gebruikte ruimtes in te 
zetten (en ook of zij dat met niet-eigen personeel willen doen) 

- Breng ook in kaart wat de mogelijkheden voor extra personeel zijn indien de 
kinderopvang geen extra personeel meer heeft en er toch nog noodopvang 
nodig is. Wie kan er dan worden ingezet? Hoe worden die mensen benaderd? 
Hoe worden die mensen ingehuurd? Hoe en waar kan dan opvang geboden 
worden? Etc 
 



 

 

Aanvullend voor opvang avond/nacht/weekend: 

- Kijk goed of de huidige locatie voor avond/nacht/weekendopvang gebruikt kan 
blijven worden. Met name wat nachtopvang betreft. Want de 
kinderopvanglocaties gaan ook weer overdag opvang aanbieden op alle 
locaties 

- Vooral locaties die normaal al 24/7 opvang aanboden, komen nu voor het 
continueren van de noodopvang nadrukkelijk aan bod. Zij zijn al ingericht op 
deze opvang. 

- Als er geen/zeer beperkt gebruik van noodopvang wordt gemaakt, kun je kijken 
of je aanbod kunt afschalen. De gemeente kan dan mogelijk overgaan op het 
beschikbaar hebben van een aantal geregistreerde gastouders die noodopvang 
willen aanbieden (en dan wel altijd op afroep beschikbaar zijn daarvoor en ook 
’s avonds en ‘s nachts). 

Maak gebruik van bestaande opvanglocaties en beroepskrachten 

Er wordt nadrukkelijk gevraagd de opvang vooral op reeds bestaande (24 uurs-) 
opvanglocaties te laten plaatsvinden. Deze locaties zijn bekend en ook geregistreerd. 
Dus dat verdient de voorkeur. 

Zet waar mogelijk gekwalificeerde pedagogisch medewerkers in 

In deze opvang is kwaliteit van de kinderopvang (het belang van het kind) het 
uitgangspunt. Denk dan aan het bieden van (fysiek en emotioneel) veilige en gezonde 
opvang. Inzet van gekwalificeerde en ervaren pedagogisch medewerkers draagt 
hieraan bij. Het voordeel hiervan is dat deze mensen beschikken over een geldige 
VOG voor deze werkzaamheden. Kinderen van 0-4 jaar hebben extra baat bij opvang 
door eigen pedagogisch medewerkers. 

Voor kinderen van 4-12 jaar wordt er ook gewerkt met gekwalificeerde pedagogisch 
medewerkers, die mogelijk nog niet een vast gezicht zijn van de kinderen 

De noodopvang moet veilig en verantwoord zijn 

Een veilige en gezonde omgeving en het bieden van emotionele veiligheid dient te 
allen tijde, ook in een crisissituatie, gewaarborgd te worden. 

Betrek bij het realiseren van de noodopvang de adviezen van GGD GHOR Nederland 
en de lokale GGD met betrekking tot kwaliteit. De borging van de kwaliteit is dan 
geregeld. 

1,5 meter eis 

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 



 

 

Binnen de dagopvang (0 tot 4 jaar) geldt de 1,5 meter eis tussen kinderen en tussen 
kinderen en pedagogisch medewerkers niet. Tussen pedagogisch medewerker en 
kinderen ouder dan 4 jaar geldt dat deze zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden. 

Pedagogisch medewerkers en andere volwassenen op de noodopvang houden 
altijd1,5 meter afstand van elkaar. 

 

Financiering noodopvang 

De noodopvang wordt vanaf 11 mei 2020 niet meer volledig met gesloten beurzen 
uitgevoerd. Dat kan ook niet, omdat de dagopvang en gastouderopvang weer regulier 
open gaan en BSO ook weer opengaat in aansluiting op de schooldagen. Daarom is 
de financiering van de noodopvang bij de gemeenten belegd. Het Rijk heeft hiervoor 
middelen gereserveerd voor gemeenten. Er wordt nog uitgewerkt hoe en wanneer dit 
geld beschikbaar wordt gesteld. 

Welke kosten worden door gemeenten gefinancierd? 

Als er noodopvang overdag nodig is en die kan binnen bestaande groepen worden 
geboden (bv omdat er toch een aantal kinderen niet komt of er nog ruimte in de groep 
was) dan vindt die noodopvang nog met gesloten beurzen plaats.  

Alle noodopvang waarbij extra personeel, extra ruimte etc nodig is buiten het normale 
aanbod van de locaties worden door de gemeente gefinancierd uit de hiervoor door 
het Rijk gereserveerde middelen.  

Tips voor geval er geen plek is op de locatie waar noodopvang 
gevraagd wordt 

- Kijk eerst of er op andere locatie van de houder plek is 
- Kijk dan of een andere houder in de gemeente plek heeft 
- Als er echt nergens meer plek is, zal onderzocht moeten worden welke houder 

personeel en ruimte heeft om extra inzet te plegen. Breng dat dan ook al 
eerder in kaart en maak hiervoor afspraken met de houders in de gemeente 
(zie ook hierboven inventariseer noodopvang). Als er dan extra personeel en/of 
ruimte nodig is ligt daarvoor al een werkproces klaar 

- Als er met al het beschikbare personeel geen uitbreiding meer mogelijk is moet 
ander personeel overwogen worden. Ook hierover is het van belang vooraf al 
met houders in gesprek te gaan. Wat kunnen zij bijdragen? Zijn zij bereid om 
groepen te draaien met deels ander (niet eigen) personeel? Welke groepen 
personeel zou je hiervoor kunnen inzetten? Door wie worden die benaderd, 
aangenomen en worden de personen geselecteerd?  

 



 

 

 

 

Ontwikkelingen 

Naast dit document werken wij aan nieuwe Q&A overzichten.  

Ook kan dit document worden aangevuld nav vragen en eventueel nieuwe 
ontwikkelingen. De aanpassingen zullen wij dan herkenbaar aangeven. 
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