
Frequently Asked Qestions per 21-5-2020 

Vragen over heropening  
 

Wanneer en hoe vaak mogen de kinderen weer komen bij de dagopvanvang en PSZ? 

De reguliere kinderopvang  voor 0-4 jarigen is weer geopend vanaf 11 mei.  

 Kinderen kunnen  in de dagopvang conform contracten komen  

Omdat niet iedereen in staat is om te komen en om instroom eventueel ook geleidelijk op gang te laten 

komen blijven de compensatiemaatregelen voorlopig van kracht. Je krijgt je eigen bijdrage dus terug via de 

overheid (SVB als uitvoerder, zie kopje vragen over financiën) tot en met 5 juni 

 

Wanneer en hoe vaak mogen de kinderen weer komen bij de BSO tot en met 5  juni? 

De reguliere opvang voor 4-12 jarigen is formeel nog gesloten tot en met zondag 7 juni 

 de kinderen zijn tot dan welkom aansluitend aan de toegewezen schooldagen 

  nooit meer dan het aantal contracturen 

 de vaste contract-dag heeft voorrang  

- Dus als je kind normaal op maan- en dinsdag naar de BSO gaat en nu tijdelijk alleen op donder- en 

vrijdag naar school gaat, kan het zijn dat we geen of slechts 1 dag opvang kunnen bieden. 

- Gaat je kind met het contract op maan- en dinsdag nu op dins- en donderdag naar school dan is 

hij/zij sowieso welkom op de dinsdag en als er plek is op de donderdag. 

Omdat niet iedereen in staat is om te komen blijven de compensatiemaatregelen tot en met 5 juni van kracht. 

Je krijgt de eigen bijdrage tussen 16 maart en 10 mei geheel en van 11 mei tot en met 5 juni gedeeltelijk 

terug. Zie kopje financiën, daar vind je ook terug hoe je kunt afzien van het gedeelte dat SKO moet betalen 

bovenop de bijdrage van de overheid. Heel veel dank als je hiertoe besluit!  

 

Wanneer zijn jullie weer helemaal open? 

Vanaf 8 juni weer voor iedereen (er is dan nog noodopvang voor kinderen met ouders in de zorg) 

De dagopvang voor kinderen 0-4  is open sinds 11 mei. Vanaf 8 juni gaan de kinderen van 4 – 12 weer normaal 

naar school en zullen wij weer buitenschoolse opvang conform contract met jullie verzorgen 

 

Kan mijn kind extra komen?  

Er kunnen tot en met vrijdag 5 juni geen extra dagen afgenomen worden (uitgezonderd noodopvang) 

 

Kan ik dagen ruilen?  

Vanaf 8 juni kun je weer gaan ruilen. We willen ouders heel dringend verzoeken na 8 juni terughoudend te zijn 

met ruilen aangezien: 

 de noodopvang ook nog plaats vindt voor ouders in de zorg (waar nog steeds personeelstekort is) 

 mogelijk niet al ons personeel beschikbaar is ivm het coronavirus 

 

Wanneer mag mijn kind niet naar kinderdagverblijf of BSO? (let op: geldt ook na ook na 8 juni) 

Kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis 

 Neusverkoudheid 

 Hoesten 

 Moeilijk ademen/benauwdheid 

Kinderen met koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis 

Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben 

 

Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celcius en/of benauwdheidsklachten 

heeft, blijft het kind ook thuis. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de 

opvang 

 

Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen wachten 

dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven  

 Bij koorts (vanaf 38 graden Celcius) blijft iedereen in het huishouden thuis  

 Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van 

ouder(s)/verzorger(s) 



 

Hoe zit het met toegang en hygiëne? 

 SKO houdt zich strikt aan alle voorschriften van het RIVM. We maken dus vaker schoon conform 

protocol 

 Waar mogelijk komen ouders niet meer in het gebouw 

 Volwassenen anders dan pedagogisch medewerkers, blijven waar mogelijk uit ruimten waar 

kinderen verblijven  

 Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar 

 Volwassene en kind houden waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar, dit geldt in mindere mate 

voor kinderen onder de 4 jaar, zeker wanneer zij verzorging behoeven 

 Kinderen hoeven geen afstand tot elkaar te bewaren, maar we laten groepen kinderen niet onderling 

met elkaar spelen in hal of op het plein. 

Per locatie kunnen er aanvullende maatregelen zijn, deze worden via het ouderportaal met de ouders 

gedeeld 

 

Mag de BSO voor 100% opengaan (met 100% bezetting) tussen 11 mei – 5 juni? 

Ja, dat mag omdat het aantal kinderen op een BSO vaak veel kleiner is dan het aantal kinderen op een 

school. Het Outbreak Management Team stelt  daarom dat de situatie op een BSO aanzienlijk minder risico’s 

met zich mee brengt. Voorwaarde is wel dat we alleen die kinderen opvangen, die op die dag naar school 

gaan (met uitzondering van kinderen van ouders in cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderen in onveilige 

thuissituaties). 

 

Vragen over noodopvang 
 

Wanneer kun je noodopvang aanvragen? 

We verzoeken – mede namens de gemeente Oegstgeest – om eerst zelf opvang te regelen, zeker vanaf 11 

mei. Als dit echt niet mogelijk is zullen wij ons best doen om noodopvang te bieden. Bij voorkeur op de eigen 

groep / locatie maar indien dit niet lukt zullen we pogen een ander aanbod te doen. Bij drukte hebben 

kinderen waarvan beide ouder cruciale beroepen hebben, voorrang.  

 

Is er altijd plek bij de noodopvang? 

Vanaf 11 mei is het afhankelijk van de bezetting op de groepen. Natuurlijk heeft je kind recht op opvang 

tijdens contractdagen (0-4 jaar) /  aansluitend op schooldagen (4-12). We pogen om daarbuiten ook extra 

(nood)opvang te blijven aanbieden als je daar recht op hebt en zelf echt niet iets anders kan regelen.  

SKO klanten hebben voorrang tov niet-klanten (om  te voorkomen dat kinderen op meerder plekken 

opgevangen moeten worden) en ouders die beiden cruciaal beroep hebben vervolgens ook weer op niet-

klanten met één ouder met cruciaal beroep (zie hierboven). 

 

Wanneer heb ik recht op noodopvang? 

Noodopvang is tot 8  juni nog steeds beschikbaar voor ouders die in de cruciale beroepsgroepen werken die 

hier staan beschreven: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-

beroepsgroepen. Dit betekent dat zij wel extra opvang kunnen aanvragen. Dit gaat vanaf heden via: 

 Kindervlinder, Uit&Thuis en de Waaghals: f.houtman@sko-oegstgeest.nl  

 Het DOK: b.weijers@sko-oegstgeest.nl  

 Vrije Vogels, het Clubhuis, Vuur&Vlam en de Toptieners: p.jonker@sko-oegstgeest.nl  

 Kindercircus en de Buren: s.denhollander@sko-oegstgeest.nl  

Hebben beide ouders een cruciaal beroep dan kun je daarnaast een beroep doen op 24 uurs opvang 

Vanaf 8 juni is noodopvang alleen nog beschikbaar voor ouders die in de zorg werken (indien er plek is) 

 

Ik werk in een cruciale beroepsgroep en mijn kind gaat naar de noodopvang maar heeft nu milde  

gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden). Mag ik mijn kind 

toch brengen?  

Nee, je kind mag niet naar de opvang. Als de klachten verergeren neem dan telefonisch contact op met je 

huisarts.  
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Ik heb een cruciaal beroep en iemand in mijn huishouden heeft koorts / milde klachten:  

Sinds 23 maart is de eis aangescherpt vanuit RIVM: als iemand in het gezin / huishouden klachten heeft 

moet iedereen thuis blijven. Alleen de persoon met het cruciale beroep mag wel werken. Wij zelf zullen 

personeel in deze situatie uitroosteren om besmetting naar aanwezige kinderen te vermijden waar mogelijk. 

 

Ik heb een cruciaal beroep maar de andere ouder niet 

We verzoeken je om zelf opvang voor je kind(eren) te regelen buiten de noodopvang, zodat we plaats blijven 

houden voor mensen bij wie dit echt niet lukt. Lukt dit niet dan kun je je kinderen bij ons brengen 

o Dagopvang van 7.30 – 18.30u voor 0-4 jarigen   

o Peuterspeelzaal in de ochtenduren  

o BSO: na school tot 18.30u voor de 4-12 jarigen 

 

Moet ik betalen voor de noodopvang?  

Er zijn géén kosten verbonden aan de noodopvang. 

 

Bieden jullie ook 24 uurs opvang?  En waar? 

Voor kinderen met 2 ouders met cruciale beroepen bieden we ook noodopvang ’s avonds, ’s nachts en in het 

weekend vanaf 21 maart tot 8 juni. Na 8 juni is dit alleen mogelijk voor ouders die in de zorg werken.  

Vanaf heden  geldt dat we alleen opvang buiten openingstijden kunnen verzorgen als deze tijdig is 

aangevraagd  

 bij de manager van de eigen locatie (voor SKO-klanten)  

 via 071-5159800 tussen 09-00 – 17.00 uur. (voor niet klanten)  

De locatie voor 0-6 jarigen zal dan waarschijnlijk de Kindervlinder zijn (zie hieronder meer info), bij 6 jaar en 

ouder stemmen we dit af per situatie.  

 

Wie bepaalt welke kinderen toegelaten worden tot de noodopvang? 

De overheid heeft de lijst cruciale beroepen opgesteld. Mochten wij – i.v.m. mogelijk dreigende 

overbezetting of personeelstekort– moeten kiezen, dan hebben eerst SKO klanten voorrang en ver 

vervolgens kinderen van 2 ouders (of eenoudergezin) met cruciale beroepen voorrang op kind waar ‘slechts’ 1 

van de ouders een cruciaal beroep heeft. Het aanbieden van noodopvang hangt samen met voldoende ruimte 

op de groepen. SKO bepaalt of de aanvraag voor noodopvang kan worden toegekend. 

 

Waar wordt mijn kind opgevangen? 

Reguliere noodopvang (dus op werkdagen tijdens openingsuren):  Waar mogelijk vangen alle organisaties in 

Oegstgeest kinderen op eigen – en dus vertrouwde – locaties op. Voor SKO geldt:  

 als je kind al door SKO werd opgevangen, wordt je kind in principe op zijn/haar eigen locatie 

opgevangen binnen reguliere tijden.  

 als je geen klant bent van SKO, vangen we je kind op bij de locatie die voor hem/ haar het meest 

geschikt is. 

24 uurs opvang:  zie de tekst iets verderop in deze FAQ. 

 

Ik ben nog geen klant bij SKO, hoe meld ik mijn kind aan voor noodopvang? 

Als jij en/of de andere ouder een cruciaal beroep hebben en nu opvang nodig hebben, dan is dit per direct 

mogelijk bij SKO. Er zijn geen kosten aan deze noodopvang verbonden. Neem contact op met onze 

klantenservice tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via 071-5159800. Daarnaast zijn ze per email 

bereikbaar via noodopvang@sko-oegstgeest.nl.  

 

Ik heb al eerder gebruik gemaakt van noodopvang bij SKO en /of wil een nieuwe aanvraag doen vanaf 11 mei 

Zodra je weet wanneer je opvang nodig hebt, meld je jouw kind aan bij de manager: 

 Kindervlinder, Uit&Thuis en de Waaghals: f.houtman@sko-oegstgeest.nl  

 Het DOK: b.weijers@sko-oegstgeest.nl  

 Vrije Vogels, het Clubhuis, Vuur&Vlam en de Toptieners: p.jonker@sko-oegstgeest.nl  

 Kindercircus en de Buren: s.denhollander@sko-oegstgeest.nl  

Hebben beide ouders een cruciaal beroep dan kun je daarnaast een beroep doen op 24 uurs opvang (vanaf 11 

mei is aanvraag hiervoor alleen mogelijk onder kantoortijden) 
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Hoe werkt de noodopvang buiten reguliere openingstijden (24 uurs opvang) ? 

Voor kinderen zal het waarschijnlijk spannend zijn om buiten de normale openingstijden te komen  (zeker als 

je nog nooit naar een kinderdagverblijf of BSO bent geweest). Natuurlijk houden we hier rekening mee en 

zetten we alles op alles om je kind zoveel mogelijk (emotionele) veiligheid te bieden. Binnen reguliere 

openingstijden wordt je kind in principe op de eigen locatie of in de eigen wijk opgevangen.  

 

De opvang buiten de reguliere openingstijden vindt over algemeen plaats in het kinderdagverblijf de 

Kindervlinder. Indien nodig worden de kinderen tussen 17.00 – 17.30u met onze SKO bussen vervoerd van de 

reguliere opvanglocatie naar de Kindervlinder (als je kind onder de 4 jaar is, dien je hier zelf een autostoel 

voor aan te leveren). Vervolgens eten ze daar gezamenlijk het avondeten en gaat het avond/nacht opvang in. 

We stemmen af met de ouders waar ouders hun kind(eren) kunnen ophalen (bij de Kindervlinder of bij de 

eigen locatie).  Bij de Kindervlinder hebben we veilige slaapkamers voor 0-4 jarigen en verschillende ruimtes 

om kinderen op te vangen. Ze kunnen dus afstand houden indien nodig, maar wel allen in een gezellige 

omgeving verblijven. Er zijn veldbedden voor de 4 -12 jarigen aanwezig. 

 

Vragen over financiën 
 

Welk deel van mijn factuur is de eigen bijdrage?  

Het gaat om het deel van de kosten waarvoor je geen toeslag ontvangt van de Belastingdienst/Toeslagen en 

ook geen subsidie voor ontvangt van je gemeente.  

Wat houdt de compensatieregeling in? 

Over de periode van 16 maart – 5 juni zal de eigen bijdrage grotendeels betaald worden door de overheid  

(het kinderopvang toeslag tarief  = KOT is maximum € 8.17 voor dagopvang en PSZ en € 7,02 voor BSO) voor 

de ouders die KOT ontvangen of gebruik maken van de peuterregeling van de gemeente Oegstgeest.  

Je krijgt dit automatisch gestort, waarschijnlijk in juli,  via de Sociale Verzekeringsbank en kunt hier niet van 

afzien. Dit wordt het binnen-fiscale deel genoemd in sommige informatie vanuit de overheid. 

Let op: dit geldt ook als je kind vanaf 11 mei wel weer gebruik van opvang maakt!   

Het gedeelte boven KOT van 16 maart – 10 mei zal SKO gaan vergoeden, hier kun je wel van afzien. 

 

Wie betaalt mijn geld terug, de overheid of SKO en waarom?  

 De overheid compenseert in deze coronatijd de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum 

uurtarief dat de Belastingdienst hanteert.  

 Het  BSO-tarief van SKO alsook de prijs voor halve dagen / onderwijspakket in de dagopvang ligt 

boven dit maximum uurtarief. Wij als kinderopvangorganisatie geven gehoor aan de oproep van onze 

brancheorganisatie het verschil te vergoeden. Voor de duidelijkheid: wij zijn dit niet verplicht. 

 Ministerie en brancheorganisaties hebben bepaald dat de compensatie door kinderopvang na 11 

mei komt te vervallen omdat kinderopvangorganisaties weer volop in bedrijf zijn. Mocht je als ouder 

menen dat je onvoldoende gebruik kan maken van de BSO en toch compensatie vanuit SKO wilt 

ontvangen dan dien je dit kenbaar bij ons te maken via financieel@sko-oegstgeest.nl voor eind mei 

 Het is gesplitst omdat dit maakt dat de regeling snel uitvoerbaar is (wij zouden anders 

inkomensgegevens van ouders moeten verzamelen of de overheid alle precieze mutaties van de 

afgelopen 12 weken van iedereen die kinderopvang afneemt. 

 

Ik hoef geen compensatie van mijn kosten door SKO; hoe kan ik aangeven dat ik hier vanaf zie?  

Een aantal ouders zal in mei / juni wel alle opvang genieten en hier niets voor hoeven te betalen (bijna 

iedereen in de dagopvang) en anderen ontvangen een groot gedeelte. Sommige ouders hebben aangegeven 

dat ze mede daarom afzien van het stuk compensatie dat SKO over de 8 weken ervoor zal vergoeden. 

Anderen zien af omdat de medewerkers van SKO ook hebben doorgewerkt in de noodopvang (bij SKO en op 

scholen) Dan gaarne een mailtje sturen naar financieel@sko-oegstgeest.nl. Wij stellen dit enorm op prijs 

aangezien we wel een behoorlijke inkomstendaling hebben door het betalen van deze gedeeltelijke 

compensatie over veel uren en relatief minder kostenverlaging. 

 

Hoe nauwkeurig is de berekening van mijn eigen bijdrage die ik teruggestort krijg? 

Ouders zullen met deze tegemoetkoming bij benadering worden gecompenseerd voor het betalen van de 

eigen bijdrage. De gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen op de gehanteerde peildatum van 6 april zullen 

niet altijd volledig aansluiten bij de gegevens in de actualiteit, en op de factuur. De overheid vraagt daarvoor 
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begrip bij ouders. Wanneer er sprake is van een te groot verschil, is er een mogelijkheid tot beroep en 

bezwaar bij de Belastingdienst Toeslagen. 

SKO kan het door ons te betalen gedeelte heel precies bepalen via de contracturen die jullie bij ons afnemen. 

 

Hoe en wanneer krijg ik mijn eigen bijdrage terug? 

Het bedrag over de periode 16 maart tot en met 5 juni wordt in één keer uitbetaald. De overheid heeft laten 

weten dit hopelijk in juli via het SVB te kunnen doen. 

SKO zal dit daarom ook in juli doen. We vermoeden via verrekening op de factuur, maar moeten nog 

afstemmen met de software leverancier hoe we dit op juiste wijze doen opdat jullie jaaropgaven kloppend 

blijven. (anders krijg je weer minder kinderopvangtoeslag over een jaar en dat is uiteraard niet de bedoeling) 

 

Wat is een gemeentelijke bijdrage? 

Onder een gemeentelijke bijdrage wordt verstaan een tegemoetkoming in de kosten voor de Voorschoolse 

educatie (VE), peuteropvang (voormalige peuterspeelzaal) of opvang op basis van een sociaal-medische 

indicatie (SMI). De gemeente verstrekt deze subsidie rechtstreeks aan SKO. SKO stuurt je maandelijks een 

rekening voor het deel dat je zelf moet betalen, dat is je eigen bijdrage. 

 

De gemeente betaalt een deel van de kosten voor de kinderopvang van mijn peuter. Kom ik ook in 

aanmerking voor compensatie van mijn eigen bijdrage? 

Ja, als je kind gebruikt maakt van Voorschoolse Educatie (VE), peuteropvang of opvang op basis van een 

sociaal-medische indicatie (SMI) en je betaalt daarvoor een eigen bijdrage dan krijg je dit gecompenseerd. 

Hoe je dit vergoedt krijgt laat de gemeente Oegstgeest ons nog weten, we vermoeden via ons, info volgt zo 

snel mogelijk. Let op: je krijgt je eigen bijdrage alleen terug wanneer je de rekeningen door bent blijven 

betalen. 

 

Mijn inkomsten zijn sterk gedaald. Welke gevolgen heeft dit voor mijn compensatie? 

Wij vragen je in dit geval om je gegevens bij de Belastingdienst/ Toeslagen te wijzigen, dat kan via 

mijntoeslagen.nl. Vanaf de eerste dag van de volgende maand krijg je dan een hoger bedrag aan 

kinderopvangtoeslag en daalt je eigen bijdrage evenredig. 

 

Ik werkt thuis en werk minder uren. Heeft dit gevolgen voor mijn kinderopvangtoeslag, die immers is 

gebaseerd op het aantal uur dat ik werk? 

Nee dit heeft geen gevolgen voor deze periode. 

 

Ik ben werkloos geworden, wat betekent dit voor de kinderopvang? 

Je hoeft de kinderopvang niet direct op te zeggen: Je behoudt nog drie maanden het recht op de 

kinderopvangtoeslag. 

 

Mijn kind is gestart na 16 maart en ik heb nog geen kinderopvangtoeslag aangevraagd. Krijg ik wel 

compensatie?  

Normaal gesproken kun je tot 3 maanden met terugwerkende kracht na startdatum kinderopvangtoeslag 

aanvragen. Maar aangezien de compensatieregeling een tijdelijke regeling is, zal je dit kenbaar moeten 

maken. Op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze dit moet. We verwachten dat de belastingdienst 

dit later regelt. Hoe ook berichtgeving vanuit de overheid daarom in de gaten. 

 

Waarom moet ik betalen als ik mijn geld toch weer terugkrijg? Kan ik dan niet beter mijn incasso stopzetten? 

Zolang je de facturen blijft betalen (en incasso niet stopzet) ben je er zeker van dat je jouw recht op 

kinderopvangtoeslag behoudt maar nog belangrijker behoud je jouw plek in de kinderopvang. En het 

uploaden van alle gegevens naar de overheid is best een omvangrijk proces als je kijkt naar hoeveelheid 

kinderen in Nederland. Het verwerken van mutaties zou een nog groter beslag leggen op het 

overheidsapparaat en fouten in de hand werken. 

 

Ik ontvang geen kinderopvangtoeslag en maak geen gebruik van een gemeentelijke subsidieregeling. Heb ik 

recht op compensatie? 

Op dit moment is nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is voor ouders die geen kinderopvangtoeslag 

ontvangen en de kosten voor kinderopvang volledig zelf betalen. In de intentieverklaring tussen SZW, BK, 

BMK en BOinK wordt gesproken over alle ouders, dus vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit in een later 



stadium alsnog wordt opgelost. Ga naar https://www.boink.info/coronavirus-kinderopvang/vragenlijst-

ouders-geen-vergoeding-kinderopvang om de kans op vergoeding te vergroten. 

 

Geldt de compensatie ook voor ouders met cruciale beroepen? 

Ja, het geld voor alle ouders. Wanneer je als ouder met cruciaal beroep al een contract hebt bij SKO en de 

factuur hebt voldaan, word je net als alle andere ouders gecompenseerd voor je eigen bijdrage. Ook als je 

meer uren hebt afgenomen dan in het contract staat, zijn hier geen extra kosten aan verbonden. Deze uren 

worden nl niet gefactureerd aan jou. We verzamelen alle geboden noodopvang wel op verzoek bij de 

gemeente, maar bieden dit geanonimiseerd aan.  

Ook een ouder met een cruciaal beroep die geen contract heeft bij SKO, betaalt niets voor het gebruik van de 

noodopvang. We registeren deze uren op verzoek van de overheid, uiteraard ook anoniem. 

 

Ik zie mijn ruiltegoed helemaal niet meer 

Ruiltegoed is een service van SKO, daar alle ouders vanaf 18 maart en tenminste tot 5 juni gecompenseerd 

worden voor het ongemak door overheid en SKO vervalt al het eerder opgebouwde tegoed. Vanaf 8 juni zal 

ieders ruiltegoed weer op 0 staan en  kunnen we de service weer bieden. Uiteraard als er plek is en we blijven 

een beroep doen op terughoudendheid ivm noodopvang voor ouders in de zorg na 8 juni. 

 

Waar vind ik meer informatie? 

Kinderopvangorganisaties en ouders kunnen terecht op: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-

onderwerp/kinderopvang/ouders.  

Op deze website staat de meest actuele informatie. 

 

 

Additional information in English for parents who are not entitled to kinderopvangtoeslag or 
municipal subsidy 

It is not yet clear whether compensation is possible for parents who do not receive a childcare allowance and 

who pay the childcare costs entirely themselves. The letter of intent between the Ministry of Social Affairs and 

Employment and the childcare sector organizations refers to all parents, so for the time being we assume that 

this will be resolved at a later stage.  

So please read the information below from that point of view, unfortunately we cannot offer any guarantees 

If you don’t receive a contribution through the government or your employer, we ask you to fill in this form: 

https://www.boink.info/coronavirus-kinderopvang/vragenlijst-ouders-geen-vergoeding-kinderopvang 

 

Additional information in English for parents who are entitled to kinderopvangtoeslag or 
municipal subsidy 

As we have previously informed you that due to the Corona Crisis, your child’s childcare center has been closed 

from Monday 16th March until Friday 8th may. The BSO is still officially closed till Friday 6th June.  

In recent months, a lot of work has been done on a national level to find a process for this compensation. This 

took time because the government and childcare organizations wanted the simplest possible arrangement: 

minimal extra work for parents and childcare organizations, maintaining the privacy of the parent, and a 

meticulous execution that will minimize errors.  

The structure of the childcare invoice is always as follows. You are reimbursed part of the costs for childcare via 

the childcare allowance (kinderopvangtoeslag) and there is a part of the costs that you pay yourself; that is your 

personal contribution. You pay the entire amount of the invoice to us as a childcare organization. The 

government will compensate for the time missed due to the Corona Crisis, the contribution of parents to the 
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maximum hour rate used by the tax authorities. Our BSO hourly rate is above the maximum hourly rate. We as a 

childcare organization will pay the difference between the maximum hourly rate and the hourly rate that we 

charge to you, although we are not obliged to do this by the government. This means that the full cost will be 

reimbursed to you; partly through the government in the form of a subsidy in July and partly through us, 

probably at the end of July. From the 11the of May onwards the organization won’t pay the compensation for 

above the maximum hourly rate as we will be in full operation. You will still be reimbursed for the contribution 

to the maximum hour rate by the government. If you want to waive the compensation that SKO is going to pay 

over the period 16th march – 9th may we really appreciate that. We would like to receive this by email to 

info@sko-oegstgeest.nl 

If you do not receive a childcare allowance and use a municipal subsidy for the costs of “vroegschoolse 

educatie” or Early Childhood Education (VVE), “peuteropvang” or toddler care or care based on a “sociaal-

medische indicatie”, or socio-medical indication (SMI) it is quite similar.  Every month you will receive an invoice 

from us for your own contribution to  your child’s care. We, or the Gemeente Oegstgeest, will reimburse this 

personal contribution for the period of the closure . We will transfer this amount to you to the account number 

known to us . You are not required to do anything. 

You can also consult the government website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/veel asked-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/ouders  

Finally, we would like to thank you for your support, your understanding and the attentive messages during this 

time. It is a strange time, but it is heartwarming to see how involved everyone is and this implies trust in SKO 
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