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Advies VNG aan gemeenten over (nood)opvang vanaf 16 december 2020 

 

In dit advies willen wij tips en aandachtspunten meegeven voor de noodopvang en opvang 

kwetsbare kinderen. Deze tips en aandachtspunten komen onder meer voort vanuit ervaringen 

uit de eerste golf. 

Algemeen 

• De sluiting van scholen en kinderopvang wordt met de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 

(Twm Covid-19) is niet meer via de Veiligheidsregio geregeld maar met een ministeriële 

regeling onder de Wet publieke gezondheid (Wpg). Ook de groepen waarvoor opvang 

mogelijk blijft (cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie) worden in deze 

ministeriële regeling geregeld. Zie artikel 58r Wet publieke gezondheid (Wpg). 

• De sluiting van de kinderopvang wordt geregeld voor kinderdagverblijven en BSO’s. Op de 

sluiting geldt een uitzondering voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en voor 

kinderen in een kwetsbare positie.  

• De voorzieningen voor de gastouderopvang blijven formeel 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. 

• Aangezien de noodopvang door de kinderopvangorganisaties/de scholen wordt gedaan, heeft 

de gemeente geen regierol. De gemeente is wel coördinerend voor de opvang van kinderen 

in een kwetsbare positie. 

 

• Op dit moment wordt aangegeven dat de sluiting duurt tot en met 17 januari 2021. 

• Gedurende deze periode zal het Rijk wederom ouders tegemoet komen voor de eigen 

bijdrage kinderopvang (KDV, BSO en gastouderopvang) tot het maximum uurtarief. 

Ouders worden  opgeroepen om de kinderopvang door te betalen. 

• Gemeenten krijgen weer de rol om de tegemoetkoming bij de gemeentelijke regelingen te 

organiseren (VE, peuteropvang, SMI). Over de precieze uitwerking wordt nog gesproken.  

Voor wie is er noodopvang/opvang kwetsbare kinderen? 

• In tegenstelling tot eerder is de noodopvang en de opvang van kinderen in een kwetsbare 

positie beperkt tot de reguliere openingstijden van zowel scholen als kinderopvang (dus geen 

extra nacht- weekend- of 24 uurs-opvang).  

• Uitgangspunt is dat de noodopvang / opvang van kinderen in een kwetsbare positie 

plaatsvindt op de eigen locatie (school of kinderopvang). 

• De noodopvang is alleen beschikbaar voor de reguliere klanten van de kinderopvang en 

binnen de reguliere contracturen. Als ouders meer noodopvang willen afnemen dan hun 

reguliere contracturen, kunnen zij via de reguliere wijze extra opvang aanvragen bij de 

houder.  

• Voor kinderen in een kwetsbare positie geldt wel dat als zij hierdoor uitgesloten worden er 

een passende oplossing gezocht moet worden. 

• Aangezien de noodopvang door de kinderopvangorganisaties wordt gedaan heeft de 

gemeente geen regierol. De gemeente is wel coördinerend voor de opvang van kinderen in 

een kwetsbare positie. De lijst met cruciale beroepen is beschikbaar op www.rijksoverheid.nl 

(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-

studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen) Noodopvang is van toepassing 

wanneer één van beide ouders een cruciaal beroep heeft.  

 

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/cruciale-beroepen
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Afstemming primair onderwijs (PO), kinderopvang en gemeente 

 

Met de uitgangspunten vanuit de eerste golf achter de hand, is het goed om in gesprek te gaan 

met de aanbieders in uw gemeente (dagopvang, BSO en GOB/gastouderopvang) en PO. Hoe 

kunnen zij de komende periode van landelijke sluiting de noodopvang het best vormgeven. De 

afstemming zal, doordat de noodopvang/opvang van kinderen in een kwetsbare positie 

beperkter is, ook beperkter zijn. Als gemeente heeft u primair een rol als goed geïnformeerd 

aanspreekpunt en bij de opvang van kinderen in een kwetsbare positie.  

Uit evaluatie van de eerste golf is gebleken dat in de overleggen gastouderopvang veel buiten 

het overleg is gehouden. Het is het goed daar deze keer wel aandacht voor te hebben. 

 

Toezicht en Handhaving 

Op dit moment zoeken wij nog uit of en op welke wijze de toezichthouder aangewezen moet 

worden voor toezicht op de ministeriële regeling rondom de sluiting van kinderopvang. Zodra we 

deze informatie hebben zullen we dit aan u mailen en ook op het VNG forum toezicht en 

handhaving kinderopvang beschikbaar stellen. 

 

FAQ 

In de loop van 15 december worden de eerste FAQ die zijn afgestemd met het ministerie van 

SZW en OCW op het VNG forum toezicht en handhaving kinderopvang gepubliceerd. Deze zullen  

de komende dagen worden aangevuld. 

 


