FAQ Noodopvang 2e lockdown
Vanaf 16 december 2020 is de buitenschoolse opvang nog steeds gesloten tot de overheid
aangeeft dat we weer open mogen. Kinderen van wie (bei)de ouders in cruciale beroepsgroepen
werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen terecht bij de eigen locatie en school voor
noodopvang. De dagopvang en peuterspeelzalen zijn sinds 8 februari 2021 open.
Waarom ging kinderdagopvang en blijft de bso dicht? En wat houdt de noodopvang dit keer in?

De maatregel is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te
beperken en daarmee het aantal verspreiding van virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat
iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het gesloten houden van de bso draagt
daartoe bij
Jonge kinderen hebben een beperkte rol bij de verspreiding van het coronavirus zoals wij het
kenden in 2020. Op dit moment wordt er verder onderzoek gedaan naar de werking van de Britse
variant in relatie tot kinderen. De eerste uitkomsten van die onderzoeken zijn dat kinderen niet
ontvankelijker of besmettelijker lijken dan bij de oude variant, maar het aantal besmettingen is
nog altijd erg hoog in ons land, en daar komt nog bij dat - los van kinderen - er veel onzeker is over
de werking van de Britse variant.
Kinderopvangorganisaties bieden noodopvang bso aan voor:
 kinderen van ouders met een cruciale beroep;
 kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk
nodig is. Dit gaat in afstemming met de betreffende ouders en locatie
Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor
kinderen van ouders die een contract hebben en voor het aantal uren dat in het contract is
afgesproken. Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar.
Lijst met cruciale beroepen:

Ouders met cruciale beroepen kunnen gebruik maken van de noodopvang. Door deze noodopvang
kunnen zij gewoon naar hun werk en bijdragen aan het draaiend houden van de samenleving. Het
gaat hier om beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting.
Welke zijn dit precies? Zie de site van de rijksoverheid
Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?

Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als
mogelijk zelf thuis regelen. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders
de kinderen toch naar de noodopvang brengen.
Mijn functie staat niet opgenomen in de lijst met cruciale beroepsgroepen, maar ik draag wel
bij aan de aanpak van het coronavirus. Hoe zit dat?

Uitgangspunt is dat je kinderen dan niet naar school of de opvang gaan. Er is bewust gekozen voor
een beperkte lijst met beroepsgroepen. Alleen zo is er voldoende capaciteit in de noodopvang voor
de ouders die de samenleving draaiend houden. Mogelijk zijn er andere oplossingen te bedenken,
die passen binnen de maatregelen waartoe de overheid heeft besloten. Opvang bij kwetsbare
ouderen (bijvoorbeeld bij grootouders) is daarbij niet verstandig.

Hoe moet ik duidelijk maken dat ik of mijn partner deel uitmaakt van de cruciale
beroepsgroepen?

Dit kunt je aangeven via info@sko-oegstgeest.nl . Je hoeft dit niet aan te tonen door een verklaring
van uw werkgever. We vertrouwen erop dat in deze uitzonderlijke tijd alleen ouders die werkzaam
zijn in een cruciale beroepsgroep een beroep doen op de noodopvang, ook om het systeem niet te
veel te belasten.
Ik heb een cruciaal beroep en heb extra opvang nodig, hoe regel ik dit? En wat kost het?

Dat is mogelijk tijdens onze reguliere openingstijden. Neem in dit geval contact op met je locatie
per mail. (Klik op roze button meer info op die pagina ) SKO zal hier geen extra factuur voor sturen tot
tegenbericht; zolang we het kunnen inpassen in de noodopvang dragen we graag bij aan een
accurate bestrijding van de pandemie. We zullen hierbij de richtlijnen van onze brancheorganisatie
volgen
Mogen scholen hun onderwijstijden wijzigen?

Het uitgangspunt is dat scholen hun reguliere onderwijstijden aanhouden. Hierbij houden zij
rekening met eventuele noodzakelijke gespreide tijden om kinderen te brengen en halen. Dit is om
voor voldoende afstand tussen volwassenen te zorgen. De BSO is open tijdens de reguliere
openingstijden van de BSO. De school is verantwoordelijk voor een goede aansluiting op de BSO en
maakt hierover afspraken met de BSO-locaties.
Hoe zit het met de noodopvang in een vakantie?

In een vakantieperiode zijn de basisscholen gesloten en biedt de BSO noodopvang voor onze
huidige klanten met 52 weken pakket en gedurende de gebruikelijke openingstijden die zij
hanteren tijdens deze vakantieperiode.
Heb je een cruciaal beroep en een 40 weken / onderwijs pakket dan kun je het pakket per direct
oversluiten naar basis of zorgeloos.

Kosten kinderopvang en tegemoetkoming eigen bijdrage
Wie ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage?

Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door
blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt
voor alle typen formele opvang (kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) tot
de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen.
Net als bij de sluiting in het voorjaar zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden
tussen 3 groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen.
1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten, zoals
voorschoolse educatie, peuteraanbod of sociaal medische indicatie.
3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.
De tegemoetkoming benadert de eigen bijdrage voor de kosten van kinderopvang tot de maximum
uurprijs, maar kan afwijken van de exacte eigen bijdrage. De tegemoetkoming kan meer of minder
zijn dan de betaalde eigen bijdrage. Op dit moment worden de tegemoetkomingen nader
uitgewerkt. Hieronder tref je de hoofdlijnen van de tegemoetkomingen.

1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
Je krijgt kinderopvangtoeslag voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs.
Net zoals over de sluitingsperiode van vorig jaar, zullen ouders ook voor de periode vanaf 16
december 2020 van de overheid een tegemoetkoming ontvangen voor de eigen bijdrage die zij
hebben doorbetaald. Voor de dagopvang en peuterspeelzaal loopt deze tegemoetkoming tot 8
februari, voor de buitenschoolse opvang loopt de tegemoetkoming door tot het einde van de
sluiting. De einddatum hiervan is op dit moment nog niet bekend.
De SVB zal – net als bij de sluiting in het afgelopen voorjaar - de tegemoetkoming aan ouders
uitbetalen. Het bedrag wordt berekend op basis van de gegevens die de Belastingdienst /
Toeslagen gebruikt voor de kinderopvangtoeslag. Ouders ontvangen deze tegemoetkoming
automatisch op hun rekening en hoeven dit dus niet zelf aan te vragen. De uitbetaling aan ouders
voor de tweede sluitingsperiode is gepland medio april 2021 maar is nog afhankelijk van hoe snel
de buitenschoolse opvang weer opent en van een eventuele nieuwe sluiting.
Voor de kinderopvangtoeslag is het van belang dat de factuur wordt betaald. Als ouders de factuur
niet doorbetalen, vervalt voor de periode waar de factuur op ziet het recht op kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt dan naar beneden bijgesteld.
2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten.
Ook voor ouders die normaliter via de gemeente een overheidsbijdrage ontvangen voor gebruik van
kinderopvang, wordt de werkwijze van vorig voorjaar herhaald. Dit geldt voor ouders die gebruik
maken van een gemeentelijke subsidieregeling voor de kosten van voor- en vroegschoolse
educatie (VVE), peuteropvang of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI).
3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.
Ouders die de kosten voor de kinderopvang geheel zelf dragen krijgen ook een tegemoetkoming tot
de maximale uurprijs voor het doorbetalen van de kinderopvangfacturen. Deze Tijdelijke
tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO) betreft zowel de
sluitingsperiode in het voorjaar van 2020 als de tweede sluitingsperiode vanaf 16 december 2020.
Deze tegemoetkoming gebeurt op aanvraag door de personen die de rekening van de kinderopvang
hebben betaald. Dit is nodig omdat de overheid niet over gegevens van het kinderopvanggebruik
van deze ouders beschikt.
De SVB zal de tegemoetkoming voor beide periodes gelijktijdig uitvoeren. Het voornemen is dat het
aanvraagloket voor de TTKZO per 1 mei 2021 zal openen. Dit is echter nog afhankelijk van hoe snel
de buitenschoolse opvang weer opent en van een eventuele nieuwe sluiting. Vanaf 1 mei kunnen
ouders de tegemoetkoming aanvragen, onder andere door de betaalde kinderopvangfacturen aan
te leveren. De SVB beoogt uiterlijk acht weken na ontvangst van de aanvraag te beslissen over de
tegemoetkoming, waarna deze wordt uitbetaald.
Betaalt SKO weer het het BSO tarief boven KOT?

Ja, mits je geen noodopvang afneemt of wanneer je ervan afziet. Dat laatste kun je kenbaar maken
via info@sko-oegstgeest.nl
Mijn kind blijft vanaf 16 december verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?

 Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.

 Een deel van de kosten voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Je ontvangt een
tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Kijk hiervoor bij: 'Hoe gaat de
overheid de eigen bijdrage van ouders voor de kinderopvang compenseren?'
 Zoals altijd is het belangrijk om de gegevens actueel te houden. Wijzigingen die specifiek zien
op deze sluiting van de kinderopvang hoef je niet door te geven.
Waarom moet ik de kinderopvang door blijven betalen?

 Als u de kinderopvang of gastouderopvang doorbetaalt, behoudt u uw plek op de opvang als
deze straks weer voor iedereen opengaat.
 Als je de factuur gewoon doorbetaalt, dan hoef je ook niets aan te passen bij de
Belastingdienst/Toeslagen voor uw kinderopvangtoeslag. Zo houdt je recht op
kinderopvangtoeslag en wordt deze door de Belastingdienst doorbetaald.
 Je ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief. Reden voor
de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik kunnen maken van kinderopvang tijdens de
sluiting, maar wel kosten maken.
Ik betaal de kinderopvang geheel zelf, zonder overheidsvergoeding en heb voor de sluiting in het
voorjaar nog geen vergoeding ontvangen. Moet ik nu weer doorbetalen?

Ouders die de kosten voor kinderopvang geheel zelf dragen en afgelopen voorjaar de kosten van
kinderopvang hebben doorbetaald, krijgen hiervoor een tegemoetkoming. (zie 3. Ouders die zonder
overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang op de vorige pagina)
Wat moet je doen als uw inkomen sterk daalt door de coronacrisis of als u bijvoorbeeld zzp’er
bent en momenteel geen inkomsten heeft?

Wanneer het inkomen wijzigt, vragen wij ouders dit door te geven aan de Belastingdienst, zoals zij
normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. Ouders zullen
dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op hun actuele inkomen. Je wijziging gaat
in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de
Belastingdienst/Toeslagen.
Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op
kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de
opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven. Geef deze wijziging wel door via het
portaal van de Belastingdienst/Toeslagen.
Kan ik het contract met mijn kinderdagopvang opzeggen?

Ja dat kan. Maar de overheid roept ouders op om hun facturen gewoon door te blijven betalen. Als
je de factuur betaalt, behoudt je recht op kinderopvangtoeslag. De overheid betaalt die dan
gewoon door en je krijgt een tegemoetkoming voor uw eigen bijdrage. Verder behoudt je de plek op
de kinderopvang. Als je zou stoppen met betalen of uw contract opzegt, verliest je de plek op de
kinderopvang en de kinderopvangtoeslag, terwijl je deze na de periode van sluiting waarschijnlijk
weer nodig hebt. Als ouders blijven betalen en de overheid kinderopvangtoeslag blijft uitkeren,
kunnen kinderopvangorganisaties voldoende aanbod blijven bieden en ouders in cruciale
beroepen blijven werken. Mocht je tóch besluiten om het contract te beëindigen:

 In je contract met de kinderopvangorganisatie staat hoe en op welke termijn je de
overeenkomst kunt beëindigen.
 Als je het contract opzegt, vervalt je recht op kinderopvangtoeslag.
 Geef deze wijziging door via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen.
Moet ik wijzigingen doorgeven bij de Belastingdienst/Toeslagen?

Zoals altijd is het belangrijk om de gegevens actueel te houden. Wijzigingen die specifiek zien op
deze sluiting van de kinderopvang hoef je niet door te geven.
Hebben ouders die gebruik maken van de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor
werkbehoud (NOW) nog recht op KOT?

Ouders die gebruik maken van de NOW behouden het recht op kinderopvangtoeslag.
Door het coronavirus werk ik minder uren. Heeft dit invloed op de hoogte van mijn
kinderopvangtoeslag?

Nee. In 2021 blijft het aantal uur waarvoor je aanspraak hebt op de kinderopvangtoeslag in stand.
Je hoeft daarom geen wijziging door te geven als je minder uren werkt. Als je inkomen hierdoor
lager is, geef dit dan wel door aan de Belastingdienst/Toeslagen.
Ik zie mijn ruiltegoed helemaal niet meer

Ruiltegoeden zijn een service bij SKO. Alle tegoeden vervallen op dit moment. Tot en met
tenminste de meivakantie wordt er geen ruiltegoed opgebouws. We zullen het laten weten zodra
we zicht hebben op wanneer we weer deze service kunnen aanbieden

Ouders kunnen verder terecht op onze site en op: Rijksoverheid.nl/coronavirus. Op deze website
staat altijd de meest actuele informatie vanuit de overheid.

