
 
 

   
 

 

Noodopvang vanaf 8 juni 2020 voor kinderen van ouders in de zorg 
 
Vanaf 8 juni 2020 wordt de situatie rondom noodopvang aangepast, aangezien per 11 
mei de dagopvang en gastouderopvang al volledig heropend zijn en per 8 juni ook en 
de basisscholen en BSO volledig heropenen. 
Zie onder meer: 

• de aanwijzing van 24 april 2020 (voor noodopvang tot 8 juni 2020) 

• de Kamerbrief van 21 april 2020 (voor noodopvang tot 8 juni 2020) 

• de Kamerbrief van 19 mei 2020 

(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/20/kamerbrief-stand-

van-zaken-covid-19) 

 

Zie ook: 

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2020/5/19/buitenschoolsse-

opvang-vanaf-8-juni-weer-volledig-open 

 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/19/buitenschoolse-opvang-vanaf-
8-juni-weer-volledig-open 

 
 

Noodopvang tot en met 7 juni 2020 

Tot en met zondag 7 juni 2020 blijven de regels rondom noodopvang van kracht, 
zoals deze al sinds medio maart 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 wordt vanaf 8 juni 2020 tot 1 juli 2020 
avond/nacht/weekendnoodopvang voor zorgpersoneel 
 
Vanaf 8 juni gaan de basisscholen en de buitenschoolse opvang weer volledig open. 
De dagopvang en de gastouderopvang zijn al sinds 11 mei volledig open. Met ingang 
van 8 juni is wordt de noodopvang daarom afgebouwd. Dit geldt ook voor de 
(nood)opvang van kwetsbare kinderen.  
 
Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar in avond, nacht en 
weekenden voor kinderen van ouders die in de zorg werken. Hierbij geldt nog 
steeds 1 of 2 ouders die in de zorg werken. Hier gaat het om personeel van 
ziekenhuizen, verpleging, verzorging en thuiszorg en ambulancezorg en direct 
ondersteunende beroepen zoals schoonmaakpersoneel in zieken- en 
verpleeghuizen. Tevens geldt dit voor zorgpersoneel van defensie (militaire artsen 
en verpleegkundigen).  
Deze mogelijkheid blijft in ieder geval tot 1 juli beschikbaar.  
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Wat als er op reguliere tijden toch extra opvang nodig is? 
Mochten (andere) ouders toch behoefte hebben aan extra opvang dan kunnen zij dit 
op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders.  
 
Besproken wordt op dit moment nog hoe en onder welke voorwaarden in 
uitzonderlijke gevallen – in onderling overleg tussen werkgever, gemeente en 
kinderopvangorganisatie – maatwerk mogelijk is voor zorgprofessionals die extra 
werken vanwege corona-zorg, of inhaalzorg leveren door corona. Over dit punt 
berichten wij jullie zo spoedig mogelijk nader. 
 
Einddatum avond/nacht/weekendopvang 
Op dit moment is besloten dat de avond/nacht/weekendopvang tenminste tot 1 juli 
wordt voortgezet voor kinderen van ouders die in de zorg werken. In de week van 
22 juni wordt besloten of verlenging van de avond/nacht/weekend noodopvang 
daarna nog nodig is.  

 
 

Hoe wordt de noodopvang gefinancierd vanaf 8 juni 2020 

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

• Noodopvang is zonder extra kosten voor ouders. Dat geldt ook voor de 
avond/nacht/weekendopvang in de periode van 8 juni tot 1 juli 2020. Gemeenten 
ontvangen voor deze extra kosten compensatie vanuit het Rijk. 

• Voor het maatwerk in uitzonderlijke gevallen (zoals hiervoor aangekondigd) geldt 
dat dit zal plaatsvinden op kosten van de aanvragende werkgever. Zoals gezegd 
wordt dit punt op dit moment nader uitgewerkt. Hierover informeren wij jullie zo 
spoedig mogelijk. 

 
 
  Vergoeding eigen bijdrage voor ouders 
De vergoedingsregeling eigen bijdrage voor ouders stopt per 8 juni 2020. Het 
streven is om de vergoeding in juli uit te keren aan ouders. 

 
 

Overige informatie 
 
Voor zieke kinderen geldt onverkort dat zij niet naar school of de opvang mogen, ook 
niet naar de avond/nacht/weekend noodopvang.  
 
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) 

http://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/
http://www.poraad.nl/


 

Adviezen VNG aan gemeenten 
 

Inventariseer de behoefte aan avond/nacht/weekend noodopvang 
 
Avond/nacht/weekendopvang blijft in ieder geval nog tot 1 juli 2020 beschikbaar voor 
kinderen van zorgpersoneel. De kosten hiervan worden gedragen door de gemeente.  
 
Breng goed in kaart of en hoeveel gebruik er nu door kinderen van zorgpersoneel 
van deze noodopvang wordt gemaakt. En wat de verwachtingen zijn voor de periode 
tot 1 juli. Daar waar gebruik wordt gemaakt kan het bestaande aanbod (zo nodig in 
afgeschaalde vorm) overeind blijven. Wordt er niet of nauwelijks gebruik van 
gemaakt, dan kun je overwegen om dit op een andere wijze te organiseren, 
bijvoorbeeld met een aantal gemeenten samen of met gastouders die beschikbaar 
zijn. 
 Zorg dat je voldoende aanbod houdt tot 1 juli voor avond/nacht/weekendopvang. 
 

Van belang voor opvang avond/nacht/weekend: 
 

- De kinderopvanglocaties bieden weer overdag opvang aan op alle locaties. Kijk 
daarom goed of de huidige locatie voor avond/nacht/weekendopvang gebruikt kan 
blijven worden, met name wat nachtopvang betreft. En ook of personeel inzetbaar 
blijft. 

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

- Als er geen of zeer beperkt gebruik wordt gemaakt van noodopvang door kinderen 
van zorgpersoneel, kun je kijken of je het 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, ’s avonds, ’s nachts en/of weekend). 

 

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. 

 
 

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 
altijd 1,5 meter afstand van elkaar. 

 

Financiering noodopvang 
 
Welke kosten worden door gemeenten gefinancierd? 

 

 
Avond/nacht/weekendopvang 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. 

 
 

Infrastructuur voor noodopvang graag in stand houden 
 
De afgelopen maanden hebben gemeenten een werkwijze rondom noodopvang 
ontwikkeld en contacten opgebouwd met kinderopvangorganisaties en scholen met 
betrekking tot de noodopvang. Ons advies is houdt de infrastructuur die hiervoor 
ontwikkeld is in stand, zodat - mocht het onverhoopt nodig zijn - de noodopvang weer 
snel en effectief opgeschaald kan worden.  

Q&A 
 
Naast dit document werken wij aan nieuwe Q&A overzichten. Deze komen zsm op ons 
forum toezicht en handhaving kinderopvang. 

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