
Coronavirus en gastouderopvang 
Samen CreaCtief volgt het corona nieuws op de voet en bekijkt wat het voor ouders en gastouders 

betekent. Wij hebben contact met het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, de 

Belastingdienst, Branchevereniging Kinderopvang en proberen alle gastouders en ouders zo goed 

mogelijk te informeren. 

Op deze pagina vind je relevante informatie over het coronavirus in relatie tot gastouderopvang. 

Cruciaal beroep 
Kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen naar de kinderopvang of 

buitenschoolse opvang. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om 

zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. 

Klik HIER voor de lijst met cruciaal beroep vanuit de Rijksoverheid. 

FAQ 2e lockdown 
Maandag 14 december heeft premier Mark Rutte bekendgemaakt dat Nederland in een strenge 

lockdown gaat. De gastouderopvang blijft echter open, maar er geldt het dringende verzoek aan 

ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen. Of als hun 

kinderen in een kwetsbare positie zitten. In deze FAQ lees je de meest gestelde vragen over deze 

tweede lockdown. 

Klik HIER voor de FAQ voor de 2e lockdown. 

Beslisbomen 
De beslisboom is een handig hulpmiddel om te beoordelen hoe je met bepaalde situaties om dient te 

gaan. 

Klik HIER voor de beslisboom voor kinderen van 0 jaar tot en met groep 8. Klik HIER voor de Engelse 

versie. 

Bij deze ook HIER de website van het RIVM waar ook wordt doorgelinkt naar de nieuwste beslisboom 

op de website van AJN Jeugdartsen Nederland. 

Wanneer mag een gastouder werken als zij of iemand in haar huishouden klachten heeft? 

Klik HIER voor de beslisboom voor de gastouder.  

GOB Samen CreaCtief  hanteert altijd de richtlijnen van het RIVM. 

Klik HIER voor de website van de Rijksoverheid waar dit ook staat besproken en HIER voor het 

protocol van de Brancheorganisatie Kinderopvang.  

Actuele informatie 
Zorg dat je als opvangprofessional en als ouder op de hoogte blijft van het laatste nieuws en 

adviezen. Volg de onderstaande media voor actuele informatie: 

• Kijk voor informatie in jouw regio op de website van de regionale GGD. 

• Het RIVM geeft op hun website antwoorden op veel gestelde vragen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
file://///cs-fs01/SamenCreactief$/Homedirectories/CreaCtief1/Desktop/FAQ%202e%20lockdown.pdf
file://///cs-fs01/SamenCreactief$/Homedirectories/CreaCtief1/Desktop/Beslisboom%20kind%200%20jaar%20t_m%20groep%208%20-%20BOinK,%20AJN,%20RIVM_021220.pdf.pdf
file://///cs-fs01/SamenCreactief$/Homedirectories/CreaCtief1/Desktop/Decision%20tree%20child%20age%200-group%208%20primary%20-%20BOinK_AJN_%20021220.pdf.pdf
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
file://///cs-fs01/SamenCreactief$/Homedirectories/CreaCtief1/Desktop/website%20corona/Beslisboom-12-plus-BOinK_AJN_RIVM_041220.pdf.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-terugkomst-uit-land-met-oranje-of-rood-reisadvies
file://///cs-fs01/SamenCreactief$/Homedirectories/CreaCtief1/Desktop/website%20corona/Protocol-Kinderopvang-versie-16-december-NOODOPVANG.pdf
https://www.ggd.nl/
https://www.rivm.nl/


• De Rijksoverheid heeft een speciale pagina ingericht voor vragen over het coronavirus en de 

kinderopvang. 

• De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) geeft op hun website veel informatie over het coronavirus. 

• De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) geeft op haar website actuele 

informatie. 

• BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Op hun website vind je meer 

informatie. 

• KNGO is KennisNetwerk GastouderOpvang. Op www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl  vind je 

meer informatie. 

• Staat jouw vraag hier niet tussen? Bel dan ons, het RIVM 0800-1351, het algemene nummer van de 

GGD (0900-364 64 64) of de GGD in jouw regio. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs
https://www.kinderopvang.nl/
https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/
https://www.boink.info/coronavirus-kinderopvang
http://www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl/

