
Informatie voor ouders over het coronavirus (27 september 2021) 

De kinderopvang (kinderopvang, BSO en gastouderopvang) 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. 

• Twijfelt u als ouders of uw kind naar school, kinderopvang of BSO kan? Dan is het 
verstandig te overleggen met de behandelend (kinder)arts en de schoolleiding. 

• 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 

• Komt u terug uit een zeer hoogrisicogebied? Dan gaat u verplicht in quarantaine. 
• Ouders en pedagogisch medewerkers mogen tijdens een quarantaine niet naar de 

kinderopvang of buitenschoolse opvang. 

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

Kijk voor actuele informatie en rubrieken met veel gestelde vragen over onderwijs en 
kinderopvang op de volgende website:  
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-
kinderopvang/ouders 
 
Corona en kosten kinderopvang: informatie voor ouders 
 
Lees meer informatie over de kinderopvangtoeslag en de tegemoetkoming in de kosten voor 
de kinderopvang tijdens de sluiting op de pagina Corona en kosten kinderopvang.  
 
 
Kijk voor actuele informatie en rubrieken met veel gestelde vragen over onderwijs en 
kinderopvang op de volgende website:  
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-
kinderopvang/ouders 
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