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Alle scholen en kinderopvanglocaties zijn tot en met 6 april 2020 gesloten. Sommige ouders of 

verzorgenden kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik maken van de 

kinderopvang. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om 

continue bezetting. Ook als u een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van deze cruciale 

beroepsgroepen, kunt u een beroep doen op de kinderopvang. 

 

Hieronder staat beschreven hoe de noodopvang de komende weken in onze gemeente geregeld is: 

 

Uit onze inventarisatie blijkt dat binnen onze gemeente scholen en kinderopvang de noodopvang 

prima zelf kunnen regelen, volgens het dagritme dat kinderen gewend zijn.  

  

Er zijn bepaalde scholen die behoefte hebben aan clustering en deze hebben samenwerking gezocht met 

één van de kinderopvanginstellingen en daarover afspraken gemaakt. 

Clustering is echter niet het uitgangspunt. Het blijft zo dat binnen de dorpen scholen en 

kinderopvanginstellingen noodopvang (kunnen) bieden.  

  

Het uitgangspunt voor de gemeente daarbij is dat de kinderen die noodopvang nodig hebben, zoveel 

mogelijk in het dagritme en in de omgeving die zij gewend zijn worden opgevangen. 

Op het moment dat er een locatie is die de noodopvang niet meer kan bieden, is het zaak contact op te 

nemen met de gemeente zodat we met de betrokken organisaties een oplossing kunnen vinden. 

 

N.B. Ouders met werk in een cruciaal beroep, die geen klant zijn bij een kinderopvangorganisatie, 

kunnen in geval van nood bij de lokale kinderopvangorganisatie in het dorp terecht voor opvang van 

het kind. 

 

Wanneer mag mijn kind naar school of kinderopvang? 

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te 

vangen als dat kan. Lukt dat niet, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang. 

Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet vindt het 



belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang 

beschikbaar is. De complete lijst van cruciale beroepen is te vinden op de website van de Rijksoverheid.  

 

Ouders met werk in een cruciaal beroep, die geen klant zijn bij een kinderopvangorganisatie, kunnen in 

geval van nood bij de lokale kinderopvangorganisatie in het dorp terecht voor opvang van het kind. 

 

Zieke kinderen blijven thuis 

Kinderen met ziekteverschijnselen mogen sowieso niet naar de noodkinderopvang. Zij moeten thuis 

blijven. Lukt het niet om opvang te regelen, en werkt u niet in een cruciaal beroep? Ga dan met uw 

werkgever in gesprek over een oplossing. 

  

Kans op besmetting verkleinen 

Het sluiten van scholen en kinderopvang is bedoeld als hygiënemaatregel. Zo komen zo weinig 

mogelijk mensen en kinderen met elkaar in contact. Hierdoor verkleint de kans op besmetting flink. 

Deze maatregel mist zijn doel als teveel kinderen naar de opvang gaan. Daarom is deze noodopvang 

alleen voor kinderen van ouders/verzorgers werkzaam in de cruciale sectoren, die de opvang niet zelf 

kunnen regelen en het echt nodig hebben. 

  

Wat is de rol van de gemeente? 

De gemeente heeft de taak om de noodopvang te coördineren en erop toe te zien dat die opvang goed 

geregeld is. Daarom blijft de gemeente monitoren en treft zij bij problemen samen met betrokken 

organisaties een oplossing. 

 

Avond- en weekendopvang 

Als het noodzakelijk is, zorgt de gemeente ook voor avond- en/of weekendopvang. We zijn aan het 

bekijken hoe dit geregeld kan worden.  

  

Heeft u vragen?  

Bel dan de Sociale Dorpsteams: (0343) 56 58 00. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 - 13.00. 

 

Tot slot 

Wij zitten momenteel in een ongewone situatie. Dit vraagt veel van de scholen en de opvang maar ook 

van u als ouder/verzorger. Zo moet u nu naast uw dagelijkse werkzaamheden uw kinderen helpen met 

hun schoolwerk. En ze gedurende dag zoveel als mogelijk binnen zien te vermaken. Een uitje zit er nu 

niet in. Wij hebben waardering voor uw flexibiliteit en inzet in deze bijzondere tijden. 

De kinderopvang heeft zeker nu in deze tijd ook uw steun nodig als het gaat om de kosten. Maakt u 

altijd gebruik van kinderopvang maar nu niet? Betaal dan wel gewoon de kosten voor deze opvang. 

Daarmee behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag en blijft ook uw plek behouden als de 

kinderopvang weer regulier open gaat. Wij verwachten dat het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid op korte termijn zal aangeven hoe zij de eigen bijdrage achteraf gaat compenseren. 

 

 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, 

de  secretaris,  de burgemeester, 

 

 

 

drs. M.J.T.H. Havekes G.F. Naafs 

 


