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Het nieuwe coronavirus (COVID-19) in Nederland

Noodopvang voor kinderen van ouders /
verzorgers in cruciale beroepsgroepen
Alle scholen en kinderopvangorganisaties in
Nederland sluiten van 16 maart tot en met maandag 6 april. De opvang die nu geboden wordt op
scholen en kinderopvang (zonder extra kosten voor
ouders), is noodopvang - bedoeld om ervoor te
zorgen dat mensen in cruciale beroepsgroepen hun
werk voor de samenleving kunnen blijven doen.

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep
uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te
vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep
worden gedaan op school en/of kinderopvang
(dagopvang, BSO, gastouderopvang). Het is geen
harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep
uitoefenen.

Vitale processen

Specifiek voor COVID-19
Deze lijst van cruciale beroepsgroepen geeft inzicht in de belangrijkste beroepen
die we nu nodig hebben om de samenleving draaiende te houden - maar is niet
alomvattend.
• Zorg

• Vervoer van afval en vuilnis

• Onderwijs en kinderopvang

• Media en communicatie

• Openbaar vervoer

• Noodzakelijke overheidsprocessen

• Voedselketen

• Continuïteit hulpdiensten

Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die
processen hebben die zijn aangemerkt als vitaal.
Het gaat om circa 100 bedrijven die hier al van op
de hoogte zijn.

Je vindt een actueel overzicht op
www.rijksoverheid.nl/beroepen

• Transport van brandstoffen

Ook als je een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervult ten behoeve van een
van deze cruciale beroepsgroepen of vitale processen, kun je gebruik maken van de noodopvang. Het is aan ouders en werkgevers om
hierin juiste keuzes te maken. Het blijft een noodopvang, die alleen kan worden benut wanneer andere opties ontoereikend zijn.

Als je kind ziekteverschijnselen vertoont, dan kun je sowieso
geen gebruik maken van de noodkinderopvang. Dan moet hij of
zij thuis blijven.

Als het niet lukt om opvang te regelen, maar je werkt niet in
een cruciaal beroep of in de vitale infrastructuur, ga dan met je
werkgever in gesprek over een oplossing.

Voor meer informatie:
www.rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel naar 0800-1351

Het RIVM adviseert de
overheid bij de bestrijding
van het nieuwe coronavirus.

