
 

 

Scenario houder sluit op eigen initiatief locatie/enkele groepen, omdat de opvang niet meer  volgens de 

kwaliteitseisen uit de Wko georganiseerd kan worden. Of school sluit klas(sen) of locatie op eigen initiatief. 

Vraag Antwoord Rol/taak gemeente? 

Als de kinderopvang de locatie of 

enkele groepen sluit, moet de houder 

dan noodopvang voor kinderen van 

ouders in cruciale beroepen bieden? 

Als de houder besluit een groep/locatie 

te sluiten is de houder verantwoordelijk 

voor noodopvang. De mogelijkheden 

hiervoor zijn echter beperkt zolang de 

overige opvang nog  regulier open is. 

Nee, wel handig om te inventariseren 

welke locaties in welke periode 

gesloten zijn. Probeer bv de 

overlegstructuur van het voorjaar met 

kinderopvang en PO weer op te starten. 

Als de kinderopvang de locatie of 

enkele groepen sluit is, moet de houder 

dan wel opvang voor kwetsbare 

kinderen bieden? 

Als de houder besluit een groep/locatie 

te sluiten is de houder verantwoordelijk 

voor opvang kwetsbare kinderen. De 

mogelijkheden hiervoor zijn echter 

beperkt zolang de overige opvang nog 

regulier open is 

Nee, wel handig om te inventariseren 

welke locaties in welke periode 

gesloten zijn. Probeer bv de 

overlegstructuur van het voorjaar met 

kinderopvang en PO weer op te starten 

Als een school klas(sen) sluit, moet de 

school dan noodopvang voor kinderen 

van ouders in cruciale beroepen 

bieden? 

Als een school besluit een klas/locatie 

te sluiten is de school verantwoordelijk 

voor noodopvang en opvang kwetsbare 

kinderen. 

Nee, wel handig om te inventariseren 

welke locaties in welke periode 

gesloten zijn.. Probeer bv de 

overlegstructuur van het voorjaar met 

kinderopvang en PO weer op te starten  

Voor scholen komt ook een meldpunt. 

Als een school klas(sen) sluit, moet de 

school dan wel opvang voor kwetsbare 

kinderen van ouders bieden? 

Als een school besluit een klas/locatie 

te sluiten is de school verantwoordelijk 

voor noodopvang en opvang kwetsbare 

kinderen. 

Nee, wel handig om te inventariseren 

welke locaties in welke periode 

gesloten zijn.. Probeer bv de 

overlegstructuur van het voorjaar met 

kinderopvang en PO weer op te starten 

Voor scholen komt hiervoor ook een 

meldpunt. 

Op welke wijze kan invulling gegeven 

worden aan opvang kwetsbare 

kinderen? 

De opvang wordt zoveel mogelijk 

georganiseerd in de normale context 

van het kind. Bij een noodzaak tot 

opvang wordt eerst gekeken of de 

eigen organisatie die kan bieden. Lukt 

dat niet dan wordt er in de branche 

gekeken en als dat echt niet mogelijk is 

wordt er naar een alternatieve 

oplossing gezocht. Kortom, bij een 

schoolgaand kind zal er eerst op de 

eigen schoollocatie naar een oplossing 

worden gezocht, vervolgens binnen de 

eigen organisatie en pas als dat echt 

niet mogelijk is wordt er naar een 

alternatieve oplossing gekeken. Dit 

geldt uiteraard ook voor de 

kinderopvang en de jeugdhulp.  

 

Realiseer wel dat zolang de scholen en 

opvang regulier open zijn de 

mogelijkheden voor 

noodopvang/opvang kwetsbare 

kinderen beperkt zullen zijn. 

 

 



 

 

Scenario houder sluit op eigen initiatief locatie/enkele groepen, omdat de opvang niet meer  volgens de 

kwaliteitseisen uit de Wko georganiseerd kan worden. Of school sluit klas(sen) of locatie op eigen initiatief. 

Als er in de kinderopvang toch 

noodopvang wordt geboden, wie 

betaalt daar de kosten van? 

 Er is sprake van een zakelijke 

overeenkomst tussen houder en ouder 

over opvang. Wie de kosten betaalt is 

afhankelijk van het contract dat zij met 

elkaar hebben. 

 

Nee, de gemeenten hebben geen 

rol/taak in de financiering 

Als er op een school toch noodopvang 

wordt geboden, wie betaalt daar de 

kosten van? 

Noodopvang op scholen gebeurt met 

gesloten beurzen, zonder compensatie 

Nee, de gemeenten hebben geen 

rol/taak in de financiering 

Is er een lijst met cruciale beroepen? Op dit moment is er geen formele lijst 

meer. Er wordt wel gesproken over een 

nieuwe lijst cq hergebruik van de oude 

lijst. Zodra hierover meer bekend is, 

informeren we nader hierover. De oude 

lijst kan op dit moment wel gebruikt 

worden bij voorkomende situaties. 

nvt 

Kan een gemeente afwijkingen op de 

kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang 

afspreken met een houder? 

De gemeente kan niet vooraf algemene 

afwijkingen afspreken met de houder of 

met de GGD. De gemeente kan geen 

andere kwaliteitseisen stellen dan die in 

de wet- en regelgeving zijn 

opgenomen. De gemeente kan in de 

handhaving wel maatwerk leveren en 

daarin rekening houden met 

verzachtende omstandigheden als 

gevolg van coronasituatie. Zie de 

werkwijze toezicht en handhaving vanaf 

28 september 2020. 

 

   

 


