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Veel gestelde vragen 
 

Vanaf 11 mei - gedurende de gedeeltelijke openstelling van de basisscholen 
 

Vanaf 11 mei 2020 kan de reguliere gastouderopvang weer doorgang vinden. De vergoeding voor de eigen 

bijdrage van ouders loopt door zolang de tijdelijke openstelling van BSO en basisscholen duurt.  

 

 

Inhoud document 

In dit document gaan we in op consequenties en uitwerking voor de gastouderopvang. 

A. Gedeeltelijke openstelling van het onderwijs/BSO en de gastouderopvang 

B. Noodopvang 

C. Vergoeding eigen bijdrage 

D. Richtlijnen Hygiëne en Veiligheid 

E. Financiële aspecten 

F. Toezicht en handhaving 

 

De gastouderopvang kenmerkt zich door vele variaties en vele uitzonderingen op de regel. Deze informatie 

geeft misschien geen antwoorden op alle specifieke en individuele vragen. 

 

 

A. GEDEELTELIJKE OPENSTELLING SCHOLEN EN BSO EN GASTOUDEROPVANG 

 

Let op: Gastouderopvang valt niet onder de regels voor de gedeeltelijke openstelling van het 

basisonderwijs en de BSO. Gastouders zijn geen BSO organisatie. De gastouderopvang is met ingang van 11 

mei 100% geopend. 

 

1. Gelden vanaf 11 mei alle reguliere contracten weer zoals voor de sluiting? 

Ja, met ingang van 11 mei a.s. is de gastouderopvang weer 100% open en kunnen ouders hun kinderen 

brengen conform de reguliere opvangcontracten. 

 

2. Hoe zit het met de voor- tussen- en naschoolse opvang door gastouders? 

Vanaf 11 mei gaat het reguliere basisonderwijs gedeeltelijk open. Het kabinet heeft de basisscholen 

dringend opgeroepen om vanaf 11 mei hele dagen onderwijs te verzorgen (waarbij kinderen 50% van 

de tijd naar school gaan).  

Voor de gastouderopvang betekent de gedeeltelijke openstelling van de basisscholen dat gastouders 

met de vraagouders kunnen overleggen of het mogelijk is om de opvang aan te bieden op de dagen dat 

het kind naar school gaat. 

Wijken de schooldagen af van de reguliere opvangdagen, kunnen de reguliere uren misschien 

verschoven worden naar de schooldagen van het kind. Daarbij moet dan wel rekening gehouden 

worden met de maximale kindratio. Is verschuiving niet mogelijk kan in overleg met de ouders en 

gastouders gezocht worden naar een andere oplossing. 

 

3. Mogen gastouders alleen opvang aanbieden op de dagen dat kinderen (4-12) naar school gaan? 

Met ingang van 11 mei 2020 gaat de gastouderopvang weer regulier open. Dat betekent dat de 

gastouder alle dagen opvang aan kan bieden, afhankelijk van beschikbaarheid, bezetting en 

contracturen van de ouders. 
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4. Als ouders meer opvanguren willen afnemen dan regulier afgesproken is, kan dit en zo ja kunnen de 

extra uren in rekening worden gebracht? 

Als ouders meer uren willen afnemen en de gastouder kan dat aanbieden, binnen de maximale 

kindratio en de samenstelling van de bezetting, mag dit. Dit kan verwerkt worden in de maandelijkse 

urenregistratie achteraf. Ouders kunnen voor deze extra uren gewoon kinderopvangtoeslag aanvragen. 

Zij ontvangen geen compensatie over deze extra uren, omdat peildatum hiervoor 6 april is. 

 

 

B. NOODOPVANG 

 

5. Hoe wordt de noodopvang geregeld met ingang van. 11 mei a.s.? 

Gemeenten coördineren de noodopvang in samenwerking met basisonderwijs en kinderopvang 

(KDV/BSO en gastouderopvang). 

Op de dagen dat kinderen niet zijn ingedeeld op school kunnen zij, tijdens reguliere schooltijden, op 

school terecht voor noodopvang. Buiten de reguliere schooluren zal de noodopvang geregeld moeten 

worden door het kinderdagverblijf/gastouder(bureau), tenzij hier door de betreffende gemeente 

andere afspraken over zijn gemaakt. 

De verwachting is dat de vraag naar noodopvang zal afnemen, omdat de dagopvang en de 

gastouderopvang weer volledig open zijn en de BSO gedeeltelijk open is. Ook mogen zieke kinderen 

nog steeds niet naar school of de opvang, ook niet naar de noodopvang. 

 

6. Als gastouderopvang weer open is en de groep vol is, kan/moet de gastouder dan nog noodopvang 

aanbieden? 

De noodopvang vindt zoveel mogelijk plaats op bestaande opvanglocaties. Als er na 11 mei geen plek 

meer is voor noodopvang bij de gastouder, kan het gastouderbureau samen met de gastouder en 

ouder bekijken welke andere mogelijkheden er zijn, bijvoorbeeld het inzetten van een andere 

gastouder. Anders moet er in overleg met de gemeente naar een passende oplossing gezocht worden. 

De gemeente zal zich dan - in overleg met de ouder en andere opvanglocaties/gastouders – inspannen 

om een geschikte plek te vinden voor het betreffende kind/de betreffende kinderen. 

 

7. Mijn eigen kinderen hoeven nog maar gedeeltelijk naar school, waardoor ik op dagen dat ze niet naar 

school gaan boven de kindratio kom. Hoe kan ik dit oplossen? 

Gastouders behoren tot een cruciaal beroep en kunnen beroep doen op de noodopvang voor eigen 

kinderen. Daarnaast kan de gastouder ook kijken of er geschoven kan worden met opvanguren van 

andere kinderen zodat toch alle opvang geboden kan worden en eigen kinderen niet naar de 

noodopvang hoeven.  

 

8. Wordt de noodopvang betaald? 

Een gastouder kan noodopvang aanbieden binnen haar beschikbare capaciteit als die uren worden 

doorbetaald door andere ouders die geen gebruik maken van de opvang. Deze ouders krijgen 

vergoeding voor de eigen bijdrage. 

Is er geen beschikbare capaciteit meer, dan zijn er twee opties: 

1. ViaViela kijkt samen met de gemeente voor de ouder naar alternatieve noodopvang voor deze 

ouder. 

2. De ouder betaalt de extra uren opvang door middel van de urenregistratie. Ouders kunnen 

kinderopvangtoeslag aanvragen over deze extra afgenomen uren, zij ontvangen geen compensatie over 

deze extra uren. 
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9. Gastouders kunnen maximaal zes kinderen opvangen, in verschillende leeftijdsgroepen. Ook de eigen 

kinderen tot 10 jaar tellen mee. Als reguliere en noodopvang gecombineerd moeten worden, is er al 

snel sprake van overbezetting. Worden de regels tijdelijk verruimd? 

De eisen uit de wet Kinderopvang blijven gelden. De maximale groepsgrootte wordt niet verruimd. Zie 

ook onder F. Toezicht en Handhaving. 

 

 

C. VERGOEDING EIGEN BIJDRAGE 

 

10. Krijgen ook ouders die weer gewoon gebruik maken van de gastouderopvang vanaf 11 mei 2020 de 

vergoeding voor de eigen bijdrage tot € 6,27? 

Ja, de vergoeding voor de eigen bijdrage gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling van 

basisscholen en BSO duurt en geldt voor alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen op peildatum 

6 april 2020, mits de ouders de volledige facturen doorbetalen. De ouders worden door de 

rijksoverheid gecompenseerd voor hun eigen bijdrage tot de maximum uurprijs voor de 

gastouderopvang van € 6,27. 

 

11. Loopt de vergoeding voor de eigen bijdrage boven de eigen maximum uurprijs door de gastouders en 

gastouderbureaus ook door vanaf 11 mei? 

De branche en de overheid heeft hierover nog geen standpunt ingenomen. ViaViela gaat in ieder geval 

uit van het standpunt als opvang vanaf 11 mei weer geboden wordt dat compensatie boven de 

maximum uurprijs vervalt. 

 

12. Kunnen er na 11 mei 2020 weer nieuwe contracten gesloten worden of grotere contracten en hoe zit 

het dan met de vergoeding voor de eigen bijdrage? 

Het is mogelijk om nieuwe contracten af te sluiten of contracten uit te breiden. Omdat de overheid 

voor de compensatieregeling uitgaat van peildatum 6 april, wordt de eigen bijdrage over deze extra 

uren niet gecompenseerd. 

 

 

D. RICHTLIJNEN VEILIGHEID EN HYGIËNE 

 

13. Komen er richtlijnen voor de gastouderopvang hoe om te gaan met hygiëne richtlijnen en protocollen 

voor halen/brengen, verkoudheid, 1.5 mtr afstand ouders etc.? 

ViaViela heeft hiervoor bijgevoegd protocol opgesteld. Ook is er een poster ontwikkeld die gebruikt kan 

worden door de gastouders. 

 

14. Mogen kinderen in een auto vervoerd worden van school naar de opvang? 

Richtlijnen voor vervoer zijn er op dit moment nog niet. Deze komen nog en worden opgenomen in het 

protocol Kinderopvang. 

 

15. Wanneer hoeft een gastouder geen opvang aan te bieden? 

Een gastouder die tot de risicogroep behoort, hoeft geen opvang te bieden. Dit geldt ook voor 

gastouders met gezinsleden die tot een risicogroep behoren. Als richtlijn is afgegeven dat je geen 

opvang hoeft te bieden als een gastouder of huisgenoot binnen de kwetsbare doelgroep valt. Realiseer 

je wel dat betaling vanaf nu niet meer gegarandeerd is. Hoewel ouders gecompenseerd worden en 

gevraagd wordt de opvang door te betalen, kan het ook zo zijn dat ze er voor kiezen kinderen naar een 

andere gastouder te brengen. Ze betalen dan deze vervangende gastouder en jou niet meer. Wat dit 

https://kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4424466433
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betekent kun je bespreken met je vestiging. Val je niet in een kwetsbare doelgroep, maar kies je er zelf 

voor geen opvang te bieden, dan vervalt de doorbetaling van ouders. 

Twijfel je om je opvang wel of niet te openen, overleg over je medische situatie dan met je 

behandelend arts. Besluit jij om je opvang niet te openen, neem dan zo snel mogelijk contact op met 

jouw contactpersoon van ViaViela. 

 

16. Welke mensen behoren tot de risicogroepen? 

Bekijk hiervoor de lijst risicogroepen 

 

17. Kunnen gastouders ook getest worden? 

Ja gastouders kunnen (vanaf 6 mei) gratis getest worden als zij klachten hebben. Testen kan alleen als 

je in staat bent om te werken en dus uit wil sluiten dat je het COVID-19 virus hebt. De GGD-regio’s 

kennen hiervoor verschillende werkwijzen, maar op alle plaatsen is doorverwijzing via de huisarts 

mogelijk. Wij adviseren je dan ook in deze situatie contact op te nemen met de huisarts. 

 

E. FINANCIËLE ASPECTEN 

 

18. Worden gastouders doorbetaald als de opvang moet stoppen door ziekte of omdat de gastouder of 

huisgenoot tot een risicogroep behoort? 

Omdat de vergoeding van de eigen bijdrage van ouders doorloopt zolang de gedeeltelijke openstelling 

van de basisscholen en BSO duurt, wordt ouders gevraagd hun facturen door te betalen, ook al maken 

ze geen gebruik van de opvang. Die inkomsten zijn beschikbaar voor de gastouder die de opvang niet 

kan bieden. Dit is echter alleen het geval als de ouder én de facturen doorbetaalt én geen andere 

opvang afneemt. 

 

Een gastouder aan huis/Nanny die werkt met een contract dat valt onder de regeling Dienstverlening 

Aan Huis en geen opvang aan kan bieden doordat zij zelf ziek is, heeft recht op 6 weken doorbetaling, 

conform de regeling Dienstverlening Aan Huis. 

 

Een gastouder aan huis/Nanny die werkt met een contract dat valt onder de regeling Dienstverlening 

Aan Huis en geen opvang aan kan bieden doordat zij tot de risicogroep behoort, heeft recht op 

doorbetaling.  

 

19. Wat kunnen gastouders doen als hun inkomsten wegvallen omdat ze de opvang moeten stoppen of 

niet aan kunnen bieden? 

De regering heeft een aantal steunmaatregelen in het leven geroepen, onder andere voor ZZP-ers. 

Meer informatie over deze regeling vind je op deze pagina van de Rijksoverheid. 

 

20. Wat als de gastouder voor opvang beschikbaar is, maar de ouder besluit de kinderen niet te brengen, 

uit voorzichtigheid, of omdat de ouders toch thuis zijn? 

Dat is de keuze van de ouders. Omdat de vergoeding van de eigen bijdrage van ouders doorloopt 

zolang de gedeeltelijke openstelling van de basisscholen en BSO duurt, wordt ouders gevraagd hun 

facturen door te betalen, ook al maken ze geen gebruik van de opvang. Zij behouden hiermee hun plek. 

Deze plek kan gebruikt worden voor noodopvang of tijdelijke reguliere opvang. De gastouder dient 

deze plek bij doorbetaling beschikbaar te stellen voor noodopvang. 

 

21. Wordt de gastouder doorbetaald als het kind niet naar de opvang kan komen volgens de richtlijnen 

(zie onder vraag 15)? 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo
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Ook in gewone omstandigheden betalen ouders door als hun kind ziek is. Ook omdat de vergoeding van 

de eigen bijdrage van ouders doorloopt zolang de gedeeltelijke openstelling van de basisscholen en 

BSO duurt, wordt aan ouders gevraagd hun facturen door te betalen, ook al maken ze geen gebruik van 

de opvang. De ouders behouden hiermee hun plek. Deze plek kan gebruikt worden voor noodopvang of 

tijdelijke reguliere opvang. 

 

 

F. TOEZICHT EN HANDHAVING 

 

22. Wordt de maximale groepsgrootte tijdelijk verruimd? 

De eisen uit de wet Kinderopvang zijn van toepassing. De maximale groepsgrootte wordt niet verruimd. 

 

23. Hoe vinden de inspecties plaats vanaf 11 mei? 

Toezichthouders houden momenteel toezicht onder andere via de werkwijze ‘vinger aan de pols’ en 

‘signaal gestuurd toezicht’: 

 De werkwijze ‘vinger aan de pols’ betekent dat de toezichthouder zoveel mogelijk belt naar een 

voorziening voor kinderopvang of gastouderopvang om de houder te bevragen over de wijze 

waarop hij de opvang onder de huidige omstandigheden heeft georganiseerd. De houder kan ook 

met vragen bij de toezichthouder terecht. 

 De toezichthouder maakt van zijn bevindingen van ‘vinger aan de pols’ aantekeningen. Het is ook 

voor de houder raadzaam om de bevindingen vast te leggen voor eventueel overleg, afstemming of 

verantwoording. Indien de bevindingen tijdens het telefoongesprek daartoe aanleiding geven, kan 

de toezichthouder besluiten een onderzoek te starten. 

 De werkwijze ‘signaal gestuurd toezicht’ betekent het volgende: Indien de toezichthouder een 

signaal ontvangt, overlegt hij met de gemeente hoe te handelen in deze situatie. Het signaal kan 

reden zijn om een onderzoek te starten . 

 De toezichthouder maakt, volgens de normale procedure, een rapport op van de bevindingen die 

tijdens het onderzoek zijn waargenomen. 

 Indien de situatie direct ingrijpen vereist vanwege ernstig gevaar voor de veiligheid en gezondheid 

van de opgevangen kinderen, kan de toezichthouder een schriftelijk bevel geven. Hiervoor geldt de 

reguliere procedure. 

 

24. Is er coulance ten aanzien van een aantal zaken, bv EHBO, RI&E, Evaluatiegesprekken e.d. 

Gastouders die worden ingezet, moeten kunnen omgaan met deze noodsituatie. Zij zullen belangrijke 

beslissingen moeten nemen en soms kinderen opvangen die niet altijd naar hun vertrouwde opvang 

gaan. Dat vraagt veel van hen. Indien de omstandigheden zo zijn dat de gastouder een verlopen EHBO-

certificaat heeft, dan zal de gastouder zich moeten beroepen op overmacht ten gevolge van de Corona 

Maatregelen. 


