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Kinderopvang en basisscholen dicht tot 8 februari 

De basisscholen en de kinderopvanglocaties blijven dicht tot en met 7 februari, 
behalve voor de noodopvang. Volgens het Outbreak Management Team (OMT) lijken 
kinderen in dezelfde mate ontvankelijk en besmettelijk voor het gemuteerde 
coronavirus als bij de ‘oude’ variant. Daar is echter meer bevestiging voor nodig. Ook 
zijn er nog te veel zorgen over het aantal besmettingen in Nederland en over de 
verspreiding van nieuwe varianten van het virus in de samenleving. Daardoor is het 
niet mogelijk om basisscholen en kinderopvanglocaties eerder te openen. 
Contactmomenten tussen volwassenen moeten nog zoveel mogelijk worden 
voorkomen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis 
werkt. De sluiting van het basisonderwijs en de kinderopvang draagt hieraan bij. 

 

Noodopvang 

De noodopvang voor kinderen van één of beide ouders in een cruciaal beroep en 
kinderen in een kwetsbare positie blijft beschikbaar. Dat is volgens het OMT, gelet op 
de specifieke doelgroepen van de noodopvang, verantwoord. Zo ook blijft de 
gastouderopvang open. 

De gastouderopvang blijft open 

De gastouderopvang blijft open, zodat kinderen (0-12 jaar) van mensen in cruciale 

beroepen en kwetsbare kinderen hier terecht kunnen. Gastouderopvang wordt veel 

gebruikt door mensen die in cruciale beroepen werken, zoals in de zorg, omdat de 

gastouderopvang onregelmatige opvang kan bieden voor avond, nacht en weekend. 

Kinderen kunnen zo dus bij vertrouwde gezichten terecht.  

Wel doet het kabinet de dringende oproep aan ouders om geen gebruik te 

maken van de gastouderopvang als dit niet absoluut noodzakelijk is.  

 

 

 

 
 

https://www.boink.info/coronavirus-kinderopvang


Facturen doorbetalen: compensatie loopt door 

Voor de gastouderopvang blijft het verzoek aan ouders om de facturen door te blijven 
betalen gedurende de sluiting. Ouders ontvangen een tegemoetkoming voor de 
gehele sluitingsperiode van de kinderopvang. In dit geval tot en met 7 februari 2021. 

Wanneer weer open? 

Begin februari wordt opnieuw afgewogen of het basisonderwijs en de kinderopvang 
open kunnen. Dit wordt meegenomen in de heroverweging van alle lockdown-
maatregelen. 

Demissionair staatssecretaris Bas van ’t Wout (Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid): 

,,De kinderopvang kan tijdens deze lockdown helaas niet eerder open. Ik begrijp heel 
goed dat dit een teleurstellende boodschap is voor ouders, pedagogisch medewerkers en 
kinderen. Ik snap dat de druk hoog is, zowel in de noodopvang als bij ouders thuis. Groot 
respect voor alle ouders die thuiswerken combineren met de zorg voor jonge kinderen 
en het in goede banen leiden van thuisonderwijs, maar volledige opening van 
kinderopvang is op dit moment niet verantwoord gezien de huidige aantallen 
besmettingen. Voor kinderen in een kwetsbare positie en kinderen met minimaal één 
ouder in een cruciaal beroep kan de noodopvang open blijven. Mede dankzij de enorme 
inzet van medewerkers in de kinderopvang. Ik blijf met de kinderopvangsector in 
gesprek in aanloop naar het volgende weegmoment van alle lockdown-maatregelen.” 

  

Demissionair minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs): 

,,Het is helaas onvermijdelijk dat de scholen nog niet voor alle leerlingen open kunnen 
tijdens deze lockdown. Ik realiseer me dat dit voor ouders, leraren en leerlingen een 
klap is. Je kinderen helpen met school terwijl je tegelijk je werk moet doen, is ontzettend 
zwaar. Ook is het zeer zorgelijk dat de achterstanden bij kinderen verder zullen oplopen. 
Daarom kijk ik samen met het onderwijsveld welke extra maatregelen er nodig zijn, 
zoals bijvoorbeeld het uitbreiden van onderwijstijd. Dit werken we de komende weken 
verder uit en het kabinet wil daar meerjarig financieel aan bijdragen.” 

 

 

 

 

 

 


