
Q&A juli 2021 
Corona en kinderopvang 

De kinderopvang is open. Er gelden maatregelen en regels. Bijvoorbeeld voor testen en op vakantie 
gaan. 

Algemene informatie over corona voor kinderopvang 
 
Regels als een kind (verkoudheids)klachten heeft 
Bekijk de pagina Gezinnen met kinderen en quarantaine. Hier staat wanneer kinderen wel of niet naar 
de kinderopvang mogen. 

Kinderen die tot de risicogroep behoren 

 Hebben kinderen een onderliggende medische problematiek? Zij lijken geen groter risico te lopen 
op een ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen. 

 Twijfel je als ouders of je kind naar de kinderopvang of BSO kan? Dan is het verstandig te 
overleggen met de behandelend (kinder)arts. 

 Valt een gezinslid in de risicogroep en is hij of zij onder specialistische behandeling? Overleg dan 
met de arts of het kind naar de kinderopvang kan. 
 

Regels na vakantie in het buitenland 

 Kom je terug uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege corona? Dan ga je in 
quarantaine. 

 Ouders en pedagogisch medewerkers mogen tijdens een quarantaine niet naar de kinderopvang 
of buitenschoolse opvang. 

Testen op coronavirus 
 
Kinderen testen op coronavirus 
Heeft je kind coronaklachten? Het hangt van de situatie af of je kind een coronatest moet doen. 
Bijvoorbeeld de leeftijd van het kind en hoe erg de klachten zijn. 

Testen met prioriteit 
Iedereen met klachten die kunnen wijzen op het coronavirus, kan zich laten testen. Dit kan bij de 
teststraat van de GGD. Dit geldt ook als uit bron- en contactonderzoek blijkt dat er contact is geweest 
met een besmette persoon. Pedagogisch medewerkers hebben prioriteit bij de gewone teststraat van 
de GGD. 

Preventief zelftesten personeel kinderopvang 
Medewerkers kunnen zichzelf 2 keer per week testen op het coronavirus. Ook zonder een directe 
aanleiding. Door dit regelmatig te doen (2 keer in de week) weten zij eerder of ze besmet zijn. Zo 
voorkomen ze een grotere uitbraak. 
Meer informatie is beschikbaar op de website www.zelftestenkinderopvang.nl. 

Testen op corona buiten de GGD-teststraten 
Sommige organisaties testen zelf hun personeel op corona. Er zijn ook commerciële aanbieders van 
PCR-testen of sneltesten. Deze aanbieders moeten zich houden aan de eisen voor veilig testen buiten 
de GGD-teststraten. Bijvoorbeeld dat ze een betrouwbare test gebruiken en de test altijd vrijwillig is. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/bij-aankomst-in-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/bij-aankomst-in-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/coronatest-kind/kind-testen-op-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testen-onderwijs/medewerkers-kinderopvang-testen
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/veiligheid/zelftesten-op-covid-19?utm%5Fcampaign=zelftestenkinderopvang%2Enl&utm%5Fsource=zelftestenkinderopvang%2Enl&utm%5Fmedium=redirect%09
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testbeleid/coronatest-buiten-ggd-teststraten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testbeleid/coronatest-buiten-ggd-teststraten


Corona en kosten kinderopvang: informatie voor ouders 
(de terugbetaling aan ouders is door AVEM Kinderopvang rond 28 mei 2021 voldaan) 

Tegemoetkoming kosten kinderopvang tijdens sluiting 
Maakte je voor de sluiting al gebruik  van de kinderdagopvang of buitenschoolse opvang? En betaalde 
je je rekening voor de eigen bijdrage ook tijdens de sluiting van 16 december 2020 tot 8 februari 2021 
(dagopvang) en van 16 december tot 19 april 2021 (BSO) volledig door? Dan ontvang je een 
tegemoetkoming voor de eigen bijdrage. Soms is  de tegemoetkoming hoger of lager dan de betaalde 
eigen bijdrage. Dat kan omdat de tegemoetkoming wordt berekend met de maximale uurprijs. Ook 
ouders met cruciale beroepen die gebruik maakten van de noodopvang krijgen een tegemoetkoming. 

Voor de tegemoetkoming eigen bijdrage zijn er 3 doelgroepen: 
1. Tegemoetkoming voor ouders met kinderopvangtoeslag 
Ouders die kinderopvangtoeslag krijgen voor de kosten van kinderopvang zullen een tegemoetkoming 
ontvangen voor hun eigen bijdrage. Je krijgt de tegemoetkoming van de Sociale Verzekeringsbank 
(SVB) automatisch op je rekening. Je hoeft hier niets voor te doen.  
 
Om de juiste tegemoetkoming te ontvangen zijn 2 zaken belangrijk voor ouders: 

 Gegevens Belastingdienst controleren 
Je hoeft je kinderopvangtoeslag niet vanwege de sluiting aan te passen. Wel is het belangrijk om je 
gegevens voor de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst over je normale gebruik actueel te 
houden. Bijvoorbeeld als het aantal uren in je contract of je inkomen verandert. 

 Factuur doorbetalen 
Je moet de factuur van de kinderopvang betalen, anders krijg je geen toeslag meer. Als ouders de 
factuur niet doorbetalen of het contract opzeggen, vervalt voor de periode waar de factuur over 
gaat het recht op kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt dan naar beneden bijgesteld. Daarnaast 
verlies je dan je plek op de kinderopvang. 

2. Tegemoetkoming opvang gesubsidieerd door gemeente 
Maak je gebruik van opvang die gesubsidieerd is door de gemeente? En betaalde je je rekening voor 
een eigen bijdrage ook tijdens de sluiting van 16 december 2020 tot 8 februari 2021 (dagopvang) en 
van 16 december tot 19 april 2021 (BSO) volledig door? Dan krijg je over deze periode een 
tegemoetkoming via de kinderopvangorganisatie of gemeente. 

3. Tegemoetkoming voor kinderopvang zonder kinderopvangtoeslag of gemeentesubsidie 
Maak je gebruik van kinderdagopvang of buitenschoolse opvang zonder kinderopvangtoeslag of een 
bijdrage van de gemeente? En betaalde je je rekening ook tijdens de sluiting volledig door? Dan kon je 
tot en met 15 juli 2021 een aanvraag doen voor de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO zonder 
overheidsvergoeding (TTKZO). Dit is een tegemoetkoming voor de kosten die je betaalde tijdens 
sluitingsperiode 1 in het voorjaar 2020 en tijdens sluitingsperiode 2 eind 2020 en begin 2021. 
 
Sluitingsperiode 1 was van: 

 16 maart 2020 tot en met 10 mei 2020 voor de dagopvang  

 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 voor de BSO 
 

Sluitingsperiode 2 was van: 

 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 voor de dagopvang 

 16 december 2020 tot en met 18 april 2021 voor de BSO 
 

Geen recht op TTKZO 
Je hebt geen recht op een TTKZO tegemoetkoming: 



 voor uren kinderopvang waarvoor een gemeentelijke financiering bestaat (uren kinderopvang 
op basis van VE, Sociaal medische indicatie of peuterwerk) 

 voor uren kinderopvang in het kader van noodopvang 

 als je over de betreffende sluitingsperiode recht heeft (gehad) op een tegemoetkoming voor 
ouders met kinderopvangtoeslag (Tijdelijke tegemoetkoming KO) 
Bekijk de regeling TTKZO in de Staatscourant. Meer informatie over de vergoeding 
kinderopvang vind je op de website van de SVB. 

Aanvragen TTKZO via aanvraagformulier Mijn SVB 
Tot en met 15 juli 2021 kon je via Mijn SVB de tegemoetkoming aanvragen voor zowel de sluiting 
voorjaar 2020 als de sluiting die in december 2020 begon. De SVB besluit binnen uiterlijk 8 weken na 
ontvangst van de aanvraag over de tegemoetkoming. Daarna krijg je deze uitbetaald. De 
tegemoetkoming zal een bedrag bij benadering zijn.  

Kortdurende sluiting van een locatie: (eventuele) gevolgen kinderopvangtoeslag 
Wanneer in verband met corona een locatie kortstondig moet sluiten, kunnen ouders en 
kinderopvangorganisatie in onderling overleg afspreken dat ouders de kinderopvang door blijven 
betalen en dat de kinderopvangorganisatie op de normale manier door blijft factureren. De 
kinderopvangtoeslag voor ouders zal in dat geval ook gewoon door blijven lopen. 

Wanneer ouders en kinderopvangorganisaties tot een andere oplossing komen, waarbij besloten 
wordt dat ouders de rekening niet doorbetalen, vervalt het recht op kinderopvangtoeslag voor die 
uren. Het is belangrijk dat ouders dan de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst/Toeslagen 
aanpassen om terugvorderingen op een later moment te voorkomen. Dit geldt niet wanneer 
kinderopvangorganisaties alleen het deel boven de maximum uurprijs aan ouders terugbetalen. 

Er is geen tegemoetkoming voor het doorbetalen van de eigen bijdrage bij deze kortstondige 
sluitingen. 

Wijzigingen hoogte kinderopvangtoeslag 
 
Inkomen 
Wanneer je inkomen wijzigt, geef je je nieuwe inkomen door aan de Belastingdienst, zoals je normaal 
ook zou doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. Je ontvangt dus de 
kinderopvangtoeslag die aansluit op je inkomen. Je wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende 
maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen. 

Werkloos 
Raak je je baan kwijt en word je werkloos? Dan heb je tot drie maanden nadat je je baan verliest recht 
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. 

Uren 
Werkte je door het coronavirus minder uren? Dan had dit in 2020 geen invloed op de hoogte van je 
kinderopvangtoeslag. Ook in 2021 wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 
soepel omgaan met het aantal gewerkte uren. Hiervoor is regelgeving in voorbereiding.  

NOW 
Maak je gebruik van de NOW-regeling? Dan houd je recht op kinderopvangtoeslag.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-22339.html
https://www.svb.nl/nl/vergoeding
https://www.svb.nl/nl/vergoeding
https://www.svb.nl/nl/uitleg-mijnsvb/inloggen-digid-eidas/inloggen-met-digid
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/content/mijn-inkomen-verandert
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen


Informatie voor kinderopvangorganisaties 

Sinds 26 juni geen cohortering buitenschoolse opvang 
Sinds 26 juni vervalt het advies voor cohortering in de buitenschoolse opvang. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat kinderopvangorganisaties niet langer met bubbels hoeven te werken. Of dat zij 
tijdens de zomervakantie locaties kunnen samenvoegen. Het protocol Kinderopvang en het Generiek 
Kader kinderopvang zijn hierop aangepast.  

Risicogroep en werkzaam bij de kinderopvang of BSO 
Medewerkers die tot de risicogroep behoren, kunnen niet verplicht worden om op de groep te 
werken. In overleg met de bedrijfsarts of behandelaar kunnen zijn andere werkzaamheden doen. Dit 
kan vanuit huis of (elders) op de locatie.  

Een huisgenoot van pedagogisch medewerker in risicogroep 
Hebben personeelsleden een huisgenoot die in de risicogroep valt? Dan kunne zijn niet worden 
verplicht te werken op locatie. Zij doen in overleg andere werkzaamheden. Dit kan vanuit huis of 
(elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met de bedrijfsarts of behandelaar. 

 

 

 


