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1. Welke veiligheidsrichtlijnen gelden voor de kinderopvang? 
Wij volgen de richtlijnen die het RIVM samen met de overheid bepaalt. Deze zijn terug te 
vinden via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-
kinderopvang/ouders Daarnaast geldt er per locatie een protocol Corona waarin de richtlijnen 
zijn uitgewerkt. Deze is op te vragen bij uw locatie en terug te vinden in het ouderportaal. 
 

2. Wanneer mag mijn kind wel of niet naar de opvang komen? 
Om deze vraag te beantwoorden is een handige en overzichtelijke beslisboom beschikbaar. 
Hierop kunt u zien of een kind wel of niet naar de opvang mag komen. Onze pedagogisch 
medewerkers houden deze beslisboom ook aan. Kinderen (en medewerkers) blijven thuis als 
er corona-gerelateerde klachten zijn. Dit geldt al bij neusverkoudheid of (meer dan incidenteel) 
hoesten. Twijfelt u over de gezondheid van uw kind, laat uw kind dan thuis en meldt hem/haar 
af via het ouderportaal. 

 
3. Iemand in ons huishouden is positief getest op Corona, wanneer mag mijn kind weer 

naar de opvang komen? 
Uw kind moet 10 dagen thuisblijven geteld vanaf het laatste contact met een besmette 
persoon. Als die persoon in hetzelfde huishouden leeft en er dagelijks contact is dan gaan de 
10 dagen in vanaf het moment dat deze persoon niet besmettelijk meer is. Als de besmette 
persoon apart leeft (zelfisolatie) van de rest van het gezin dan betekent dit met de huidige 
veiligheidsrichtlijnen dat uw kind 10 dagen thuis moet blijven, geteld vanaf het moment dat de 
besmette persoon in zelfisolatie gaat. Uw kind mag in die periode dus ook niet naar de 
kinderopvang komen. Met deze maatregel wordt de verspreiding van het virus beperkt. 
Mogelijk kan uw kind eerder uit quarantaine wanneer het na 5 dagen na het laatste contact 
negatief test op corona. De GGD zal u hierover informeren.  

 
4. Mijn kind is op de opvang in aanraking geweest met iemand die positief is getest op 

Corona en blijft 10 dagen thuis. Wat betekent dit voor de rest van het gezin? 
We vragen u om de gezondheid van uw kind goed in de gaten te houden. Het kan zijn dat uw 
kind geen gezondheidsklachten heeft. Dan hoeven de overige gezinsleden niet thuis te 
blijven. Als uw kind verkoudheidsklachten en ook koorts krijgt en/of benauwdheid ontwikkelt, 
dan blijven alle huisgenoten thuis, kunnen broertjes/zusjes niet naar de opvang komen en 
gelden de algemene veiligheidsrichtlijnen. Als u twijfelt over het risico dat uw kind heeft 
gelopen op de locatie of over de maatregelen, neem dan contact op met de GGD. 

 
5. Hoe laat ik mijn kind testen? 

Testafspraken voor alle kinderen (dus ook voor kinderen jonger dan 6 jaar) kunnen via het 
landelijke telefoonnummer 0800 – 1202 ingepland worden. Een thuistest is minder 
betrouwbaar als iemand klachten heeft. Als uw kind klachten heeft of uw kind is in aanraking 
geweest met iemand die corona heeft, vragen wij u via de GGD een officiële test te laten 
afnemen. 

 
6. Waar moet ik rekening mee houden als mijn kind positief getest is? 

Indien de test positief is, moet uw kind ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als 
daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag uw kind weer naar de 
opvang komen. Als uw kind zich zonder klachten laat testen en de uitslag is positief, blijft uw 
kind in ieder geval tot 5 dagen na testafname in quarantaine. Ook de huisgenoten en nauwe 
contacten gaan in quarantaine en laten zich testen. Neem contact op met de GGD voor het 
specifieke protocol. Vergeet niet om ook de opvanglocatie te berichten dat uw kind positief is 
getest. We kijken terug naar de laatste opvang dag en nemen op basis daarvan gepaste 
acties. 
 
 
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/ouders
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/ouders
https://www.boink.info/beslisboom
https://www.ggdkennemerland.nl/coronavirus
https://www.ggdkennemerland.nl/coronavirus
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7. Welke voorzorgsmaatregelen gelden er op de locatie om besmettingen zoveel mogelijk 
te voorkomen? 
Voor elke locatie gelden er veiligheidsmaatregelen. Er wordt aan een ieder die op de locatie is 
extra aandacht gevraagd voor de geldende hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstand 
bewaren. We vragen ouders bij het halen een mondkapje te dragen en voldoende afstand te 
houden tot de medewerker en andere ouders. Groepen blijven zoveel als mogelijk gescheiden 
van elkaar en ruilen van dagen of aanvragen van extra dagen is nog niet mogelijk. Vanaf half 
mei 2021 zetten we voor onze medewerkers thuistesten in om een besmetting zonder 
klachten zo vroeg mogelijk te signaleren. 

 
8. Als de groep of locatie van mijn kind moet sluiten in verband met een 

coronabesmetting, krijg ik dan de kosten voor die opvangdagen vergoed? 
In de meeste gevallen is het niet nodig dat we een groep of locatie moeten sluiten. Als we 
kortstondig moeten sluiten is ons uitgangspunt dat ouders de kinderopvang door blijven 
betalen. De kinderopvangorganisatie blijft op de normale manier door factureren en de 
kinderopvangtoeslag voor ouders loopt dan ook door. Wilt u daarvan afwijken dan kunt u 
schriftelijk een restitutie bij ons aanvragen. Het vraagt veel administratie om deze wijzigingen 
door te voeren. Ook van u vraagt het een actie richting de belastingdienst. Gezien het 
beperkte netto bedrag, de bijzondere omstandigheden, de extra werkzaamheden en 
administratie voor u en ons en om verrassingen via de belastingdienst te voorkomen, zetten 
we dit niet automatisch in gang. Als uw groep of locatie moet sluiten op advies van de GGD 
wordt u hierover verder geïnformeerd. Op de site van Boink, de belangenvereniging voor 
ouders in de kinderopvang, leest u ook meer over dit onderwerp. 

 
9. Als mijn kind op advies van de GGD in quarantaine moet en de locatie blijft wel gewoon 

open, krijg ik dan de kosten van de opvangdagen vergoed? 
De huidige veiligheidsmaatregelen vragen ons allemaal dat we thuisblijven als er corona 
gerelateerde klachten aanwezig zijn. De dagen dat uw kind niet naar de opvang kan of mag 
komen kunt u afmelden in de ouderapp. Hiervoor ontvangt u ruiltegoed, als dit 4 dagen 
voorafgaand aan de opvang dag is afgemeld. Dit ruiltegoed kunt u gebruiken zodra de 
veiligheidsmaatregelen weer worden versoepeld.  

 
10. Wanneer worden de kosten vergoed van de sluitingsperioden? 

Het bedrag tot het maximum uurtarief wordt door de overheid vergoed. Voor de 
kinderdagverblijven en peuteropvang geldt een periode vanaf 16 december tot 8 februari. 
Voor de BSO geldt een periode vanaf 16 december tot 19 april. Ouders die in deze periode 
gebruik hebben gemaakt van de noodopvang betalen voor de afgenomen dagen alleen het 
gedeelte boven het maximum uurtarief. Als uw kind geen gebruik heeft gemaakt van de 
noodopvang ontvangt u achteraf ook het bedrag boven het maximum uurtarief terug van Hero 
kindercentra. Voor december, januari en februari heeft u de tegemoetkoming boven het 
maximum uurtarief al ontvangen van Hero kindercentra. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) 
meldt dat zij de tegemoetkoming tot aan het maximum uurtarief eind mei 2021 uitbetaald. U 
hoeft hiervoor geen aanvraag te doen, de tegemoetkoming wordt betaald op basis van 
gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen.  

 
11. Ik heb geen recht op kinderopvangtoeslag. Krijg ik de kosten vergoed van de 

sluitingsperioden? 
De overheid compenseert ook ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen voor de 
opvangkosten tijdens de Corona sluitingen van 2020 en 2021 tot het maximum uurtarief. De 
compensatie wordt door de Sociale Verzekeringsbank uitgekeerd. U kunt vanaf nu een 
aanvraagprocedure starten via de website van de SVB.  
 

12. Waar bestaat het gedeelte boven het maximum uurtarief uit? 
De belastingdienst bepaalt jaarlijks op basis van welk uurtarief zij de kinderopvangtoeslag 
berekenen. Zo is de maximum uur prijs voor de dagopvang (€ 8,46 in 2021) hoger dan het 
maximum uur prijs voor de buitenschoolse opvang (€ 7,27 in 2021). Hero kindercentra 
hanteert een uurtarief voor het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang wat hoger is 
dan de maximale uurtarieven. Het verschil ligt tussen de € 0,50 en de € 3,50.  

https://www.boink.info/nieuws/opvang-doorbetalen-bij-quarantaine-of-sluiting
https://www.svb.nl/nl/kinderopvang
https://www.svb.nl/nl/kinderopvang
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Dit gedeelte van het tarief ontvangt u terug van Hero kindercentra voor de sluitingsperioden, 
behalve voor de dagen dat u gebruik heeft gemaakt van de noodopvang. 

 
13. Waarom mag/kan ik op dit moment geen extra dagen afnemen of mijn dag ruilen? 

Omdat de huidige veiligheidsrichtlijn is dat kinderen zoveel als mogelijk in hun eigen groep 
opgevangen moeten worden en omdat we zien dat er toch besmettingen op locaties blijven 
voorkomen, zijn ruildagen of extra opvang nog niet mogelijk. Zodra de richtlijnen van het RIVM 
voor de kinderopvang wijzigen en wat versoepelen, kunt u weer extra opvang of ruildagen 
aanvragen. Dit blijft alleen mogelijk als er plek is op de groep. 

 
14. Mijn termijn waarin ik ruiltegoed kan inzetten verloopt binnenkort, kan dat verlengd 

worden? 
Het opgebouwde ruiltegoed kan niet verlengd worden. We bieden het ruiltegoed aan als 
service en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.  

 
15. Door Corona is mijn persoonlijke situatie veranderd. Ik kom niet meer in aanmerking 

voor kinderopvangtoeslag. Kan ik aanspraak maken op gemeentelijke regelingen?  
Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor de Tozo-regeling van de gemeente. Zie hiervoor 
https://www.haarlem.nl/tijdelijke-ondersteuning-voor-zelfstandig-ondernemers-tozo/.  De 
gemeente Haarlem heeft informatie op een rij gezet voor inwoners die geldzorgen hebben op 
https://www.haarlem.nl/hulp-bij-geldzorgen/. 

https://www.haarlem.nl/tijdelijke-ondersteuning-voor-zelfstandig-ondernemers-tozo/
https://www.haarlem.nl/hulp-bij-geldzorgen/

