
Frequently Askes Qestions per 24-3-2020 

Vragen over noodopvang  
 

Wat houdt noodopvang in?  

De reguliere kinderopvang is dicht tot tenminste 6 april 2020.  

SKO vangt wel kinderen op van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken. Kinderen die in deze groep 

vallen en die eerder nog niet door SKO werden opgevangen, zijn ook welkom voor noodopvang. 

 

Wanneer heb ik recht op noodopvang 

Noodopvang is beschikbaar voor ouders die in de cruciale beroepsgroepen werken die hier staan 

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

 

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.  

 

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 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. Voor de verruimde openingstijden van de 24-uurs opvang maken we gebruik van 

een centrale locatie. Dit is voor SKO het kinderdagverblijf de Kindervlinder. Zie verderop meer info  

 

Wie bepaalt welke kinderen toegelaten worden tot de noodopvang? 

School en kinderopvang zijn nu bedoeld voor de opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale 

beroepsgroepen. De overheid heeft de lijst cruciale beroepen opgesteld. Mochten wij – i.v.m. mogelijke 

beperkte beschikbaarheid van ons personeel – moeten kiezen dan hebben kinderen van 2 ouders (of 

eenoudergezin) met cruciale beroepen voorrang op kind waar ‘slechts’ 1 van de ouders een cruciaal beroep 

heeft. 

 

Waar wordt mijn kind opgevangen? 

Reguliere noodopvang 

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. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen


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.  

 

Ga als volgt te werk als je nog geen gebruik maakt van noodopvang: 

1. Neem contact op met onze klantenservice, bij voorkeur tijdens kantooruren. De klantenservice is op 

werkdagen tussen 9.00 – 17.00u telefonisch bereikbaar via 071-5159800. Daarnaast zijn ze per email 

bereikbaar via noodopvang@sko-oegstgeest.nl  

Is er sprake van een spoedaanvraag of wil je in het weekend overdag afstemmen, dan kan je ons ook 

buiten kantooruren bereiken op 06 8254 9219 Voor spoedeisende vragen zijn we nu tijdelijk 24 uur per 

dag bereiken. Uiteraard verzoeken we je liever niet ’s avonds laat of ’s nachts te bellen als het niet 

dringend is. Mail wordt regelmatig gecheckt buiten kantoortijden en indien nodig z.s.m. beantwoord 

2. Vermeld jouw beroep en die van de andere ouder als je dit eerder nog niet bij onze klantenservice hebt 

aangegeven; wij hebben deze gegevens nodig voor registratie van deze uren bij de gemeente.  

3. Geef aan op welke momenten je opvang nodig hebt. 

4. Wij laten je zsm weten of opvang mogelijk is. Let op: kinderen met 2 ouders in cruciale beroepen (of uit 

1 ouder gezin) hebben voorrang indien we beperkte capaciteit hebben als er minder personeel 

beschikbaar is.  

5. Graag telkens doorgeven op de locatie:   

 voor SKO klanten: extra noodnummers  aangezien we jou waarschijnlijk nu niet kunnen storen. 

 voor nieuwe klanten: een volledig ingevuld noodopvang. Je ontvangt dit formulier van de 

klantenservice of dienstdoende manager en het is te vinden op onze site 

 

Ik heb al eerder gebruik gemaakt van noodopvang bij SKO en wil een nieuwe aanvraag doen  

Zodra je weet wanneer je opvang nodig hebt, meld je jouw kind aan via het ouderportaal. Je kunt hier allen 

aanvragen doen voor: 

 dagopvang 0-4  jarigen: maandag t/m vrijdag 07.30 – 18.30 uur 

 bso 4-12 jarigen: maandag t/m vrijdag na school tot 18.30 uur 

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

 

Hoe werkt de noodopvang buiten reguliere openingstijden (24 uurs opvang)?  

Per 21 maart bieden we opvang voor ouders die beide cruciale beroepen hebben en geen eigen opvang 

kunnen regelen in avonduren, nacht of het weekend. 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 opgevangen. De opvang buiten 

de reguliere openingstijden vindt 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 nav de sluiting van de reguliere kinderopvang en financiën 
Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?  

Ja. Betaal de factuur voor opvang zoals je dat altijd doet, storneer dus niet. 

 Pas niets aan bij de Belastingdienst voor je kinderopvangtoeslag, zo behoud je recht op opvang en 

de toeslag en wordt deze doorbetaald. 

 Je hoeft geen wijzigingen door te geven of je kinderopvang stop te zetten.  

Over de periode van 16 maart – 6 april zal de eigen bijdrage voor ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen 

betaald worden door de overheid en SKO. Mocht de verplichte sluiting langer duren dan is een verlenging van 

deze compensatie mogelijk, aldus het miniserie van VWS op 20 maart. 
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Voor wie is de compensatie bedoeld?      

Voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven 

betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten 

verbonden.  

 

Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van de ouders compenseren?     

De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3500 kinderopvangorganisaties. De 

kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen 

het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 

april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid 

bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden. 

 

Hoe werkt de compensatie in de praktijk?  

De regeling wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Kinderopvangorganisaties en ouders worden zo 

spoedig mogelijk hierover geïnformeerd.  

Om de compensatie te kunnen verstrekken heeft de kinderopvangorganisatie gegevens van de ouder nodig, 

namelijk hoeveel toeslag de ouder(s) per maand ontvangen. Ouder gaat deze informatie zelf aan de 

kinderopvangorganisatie verstrekken. Hiervoor wordt een formulier ontwikkeld. Dit zal naar verwachting vóór 

eind maart beschikbaar zijn en via de kinderopvangorganisatie bij de ouders komen. 

 

 Wanneer krijgen ik de kosten van de kinderopvang terug ? 

De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt door het ministerie van SZW, Belastingdienst toelagen, 

Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Voor 

Werkende Ouders. De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren je zo spoedig mogelijk. Volg daarvoor 

ook de website van genoemde organisaties. 

 

Waarom moet ik eerst betalen en krijg daarna pas terug ? 

Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als je de factuur hebt betaald. De teruggave van eigen 

bijdrage is gekoppeld aan je recht op kinderopvangtoeslag. Wij verzoeken je dus de factuur van april te 

betalen. 

 

Wordt de factuur voor de maand maart en april geïncasseerd en wanneer? 

Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als de factuur is betaald. De teruggave van de eigen bijdrage 

is gekoppeld aan jouw recht op kinderopvangtoeslag. Betaal daarom eerst de factuur, de incasso van de 

factuur voor de maand maart en april vindt op het gebruikelijke moment plaats.  

 

De periode die nu wordt genoemd spreekt van 15 maart tot 6 april, hoe gaat het daarna? 

Alle maatregelen die zijn aangekondigd gelden voor deze periode; volgens het ministerie is verlenging van de 

compensatie gekoppeld aan de overige aangekondigde maatregelen tot dan. Dit weten we nu dus nog niet  

 

Moet ik privacy-gevoelige informatie delen om de eigen bijdrage terug te krijgen? 

De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren je zo spoedig mogelijk. Volg ook de website van 

genoemde organisaties. 

 

Ik kom niet in aanmerkingen voor kinderopvangtoeslag, betaal ik nu wel alles zelf?  

Sommige expats of andere groepen komen niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. Overheid en 

kinderopvang zijn nog aan het onderzoeken of en zo ja, hoe deze groepen in aanmerking komen voor 

compensatie. Informatie hierover hopen we zo snel mogelijk te kunnen verschaffen. 

Het verlengde ruiltegoed dat beschikbaar gesteld is, wordt nu teruggetrokken, hoe kan dit?  

We hadden gekozen voor een verruiming van het ruiltegoed omdat er geen gebruik gemaakt kon worden van 

opvang. Op 20 maart is bekend geworden dat de overheid de eigen bijdrage van de ouders gaat terugbetalen, 

uitgaande van de door hen maximaal te vergoeden uurprijs kinderopvantoeslag. Dat is voor dagopvang € 8,17 

en voor BSO € 7,02.   

SKO heeft voor een aantal producten een hogere uurprijs, hier krijgt u normaliter geen vergoeding voor vanuit 

het Rijk. De brancheorganisaties hebben met VWS afgestemd dat de kinderopvangaanbieders dit verschil 



zelf gaan betalen i.v.m. het niet beschikbaar zijn kinderopvang. De meeste ouders hebben dus geen kosten 

voor deze 3 weken, ruiltegoed is daarom niet van toepassing.  

 

Ik zie mijn ruiltegoed helemaal niet meer 

Ruiltegoeden die buiten de verplichte sluitingsperiode zijn opgebouwd blijven van kracht, maar zijn in de 

periode dat de opvang gesloten is, niet zichtbaar in het ouderportaal ivm registratie van huidige noodopvang. 

Wanneer de reguliere kinderopvang weer open gaat, wordt deze tegoeden op kort termijn weer zichtbaar in 

het ouderportaal. 

Ik maak (meer) gebruik van noodopvang. Krijg ik een factuur?  

Ook ouders die nu wel kinderopvang afnemen krijgen het gehele bedrag vergoed, zelfs als ze meer van 

opvang gebruik dan normaal moeten maken. We registeren deze uren wel op verzoek van de overheid. 

 

Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet meer naar de opvang kunnen? 

Opvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders in cruciale beroepsgroepen. Als je niet tot deze 

beroepsgroepen behoort, is het dringende advies om als het kan, thuis te werken tot 6 april 2020. Maar 

overleg dit natuurlijk met je eigen werkgever. 

 

Waar kan ik terecht voor vragen? 

Kinderopvangorganisaties en ouders kunnen terecht op www.rijksoverheid.nl. Op deze website staat de 

meest actuele informatie.  

 

 

Additional information in English for parents who are entitled to kinderopvangtoeslag 

Parents who do not bring children to day care receive their own contribution back  

Parents who are temporarily unable to bring their child(ren) to a childcare location or out-of-school care due to the Corona crisis, but who 

have paid their bill, will receive their money back. This was reported by State Secretary of Allowances and Customs, Van Huffelen, and State 

Secretary of Social Affairs and Employment, Van Ark. The Branch Association for Social Childcare, the Branch Organisation for Childcare 

and BoinK and the Ministry of Social Affairs and Employment and the Tax and Customs Administration (TOS) signed a letter of intent today 

to move forward with these arrangements. 

 

Parents will continue to pay their own income-related contribution for entitlement to the childcare allowance, as the government wants to 

ensure that childcare organisations can provide high quality emergency care. It is not an ideal situation for parents to pay the costs of 

personal contribution for childcare which they are not using but please rest assured that all parents will be compensated. In addition there 

will be no costs to parents employed in the vital sectors who use the emergency childcare facilities.  

 

Tamara van Ark: “We want to enable childcare locations to provide good emergency care for parents who are now working in vital sectors. I 

am proud of how the childcare sector is currently tackling this. If the bills are not paid, we run the risk that reception locations will be 

endangered and in the worst-case-scenario they will have to close. This would also be highly undesirable in the long term. We want to 

prevent this with this compensation.” [translated from Dutch] 

 

Solution 

The Tax and Customs Administration aim to transfer the parents' own contributions to the 3,500 childcare organisations. The childcare 

organisations can then transfer the overpaid part, i.e. the difference between the invoice amount and the childcare allowance received, 

directly back to the parents over the period Monday 16th March 2020 to Monday 6th April 2020. In the unlikely event that the situation 

continues longer, this option can be extended. 

 

Alexandra van Huffelen: “It is good that parents are getting clarity. They can simply keep their childcare spot even if the children are 

temporarily not going to childcare. Together with the sector, the tax authorities ensure that parents are compensated for the overpaid 

personal contribution. I hope this gives the parents peace in this difficult time.”[translated from Dutch]  

 

The Branch Association for Social Childcare, the Branch Organisation for Childcare, the Association of Parents in Childcare, the Tax and 

Customs Administration and the Ministry of Social Affairs and Employment have joined forces to come to this solution. This arrangement 

compensates the costs to the parents and allows the childcare organisations to survive. Parents can continue to pay with peace of mind 

and will not be at a financial disadvantage. The child's allocated spot at their chosen childcare facility is retained for when the location 

returns to a normal schedule and the right to ‘childcare allowance’ will continue.  

 

Employees in the vital sectors 

The government considers it important that employees in the vital sectors can continue to work and that childcare is available to them. 

From Monday, childcare facilities were ready to receive all children from one or both parents who work in the vital sectors. If in a family, one 

parent works in a vital sector, and it is not possible to arrange childcare, an appeal can be made to the school and /or childcare (day care, 

after-school care, childminder). It is therefore not a necessity that both parents work within a vital sector to receive emergency childcare. 

This then allows the parents who are now crucial in care, education and other places in society, the ability to work without worrying about 

childcare. 

http://www.rijksoverheid.nl/

