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Veel gestelde vragen herstart kinderopvang 

 
Openstelling per 8 juni 2020 

Wat verandert er na de gehele openstelling per 8 juni voor de kinderopvang? 
De buitenschoolse opvang (bso) is vanaf 8 juni weer regulier open. De kinderen kunnen vanaf deze datum 
weer op hun normale vertrouwde dagen op de bso terecht. De kinderdagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en de 
gastouderopvang (kinderen van 0-12 jaar) zijn al sinds 11 mei volledig open. Dit geldt ook voor de 
peuteropvang (gemeentelijk gesubsidieerd en niet gesubsidieerd aanbod). 

Moet ik betalen voor de opvang?  
De overheid vergoedt in de periode van 16 maart tot 8 juni het deel op uw factuur tot het maximum uurtarief. Het 
resterende deel is al door Forte Kinderopvang tot 10 mei op uw facturen verrekend. Na deze datum is de opvang 
zo goed als volledig weer open gegaan, maar kreeg u als compensatie nog steeds tot het maximum uurtarief door 
de overheid vergoed. Heeft u recht op kinderopvangtoeslag, dan betaalt de overheid deze eigen bijdrage over de 
periode 16 maart tot 8 juni terug. De Sociale Verzekeringsbank betaalt dit terug en streeft ernaar om het volledige 
bedrag in juli op uw rekening te storten. Vanaf 8 juni loopt de kinderopvangtoeslag uiteraard gewoon door zoals u 
gewend was, maar stopt de vergoeding van de overheid en betaalt u de factuur weer geheel zelf. 
 
Mijn school schakelt over op een continurooster. Hoe zit dit met de BSO?  
Er zijn enkele scholen die kiezen voor aangepaste schooltijden door over te schakelen op een continurooster om 
zo het verkeer in en rond school zoveel mogelijk te beperken. De BSO’s van deze scholen sluiten aan op deze 
eerdere eindtijd. Dit heeft als gevolg dat er meer uren BSO moeten worden afgenomen. Deze kosten neemt Forte 
Kinderopvang tot de zomervakantie voor haar rekening.  
 
Hoe zit het met mijn Forte-punten?  
Vanaf 8 juni zijn we weer regulier open. Ten aanzien van onze Forte punten en ruilservice zijn er enkele 
wijzigingen.  
 
Forte punten periode 16 maart tot 8 juni 
Tijdens de periode 16 maart tot 8 juni geldt dat er in deze uitzonderlijke situatie geen Forte-punten zijn verstrekt. 
Dat betekent dat eventuele punten die vóór 15 maart in de Ouderapp stonden, komen te vervallen.  Ons beleid 
voorziet niet in deze bijzondere omstandigheden, bovendien werden de kosten voor de kinderopvang vanaf 15 
maart volledig vergoed. We vragen hiervoor uw begrip.  
 
Ruilservice beperkt 
Door de coronamaatregelen gebruiken wij onze maximale personeelsinzet, waardoor er zeer beperkt ruimte is om 
extra medewerkers in te zetten bij ruildagen. Hierdoor zijn wij genoodzaakt tijdelijk onze ruilservice aan te passen. 
Vanaf 8 juni tot 1 september kunnen Forte-punten weer worden opgebouwd, maar slechts beperkt gebruikt 
worden. Tijdens deze periode mag u nu twee weken vóór en twee weken na ingang van de punten de Forte-punten 
inzetten. 
Hierbij blijven de reguliere voorwaarden van toepassing: wij proberen zoveel mogelijk aan ruilverzoeken gehoor te 
geven maar geven hiervoor geen garanties. Ruildagen worden toegekend mits de bezetting dit toelaat, en zijn pas 
in te zetten nadat de vestiging hiervan de bevestiging via het Forte Ouderportaal heeft gestuurd. Het ruilen van 
vaste opvangdagen is overigens een extra service vanuit Forte Kinderopvang. 
 
De Forte punten die tijdens de schoolvakanties bij de BSO worden opgebouwd blijven wel geldig. Hier geldt dat er 
tijdens het kalenderjaar mag worden geruild tussen de schoolvakanties (met uitzondering van de meivakantie 
2020: tijdens deze periode was er geen opvang of werd deze volledig vergoed, waardoor er geen Forte punten 
beschikbaar zijn). 
 
Loopt de noodopvang nog door?  
Op 8 juni stopt de noodopvang overdag, omdat de scholen, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang weer 
volledig open gaan. Mocht u als ouder behoefte hebben aan extra opvang tijdens reguliere openingstijden, dan 
kunt u dit op de gebruikelijke manier aanvragen. Vanaf 8 juni is de noodopvang in de avond, nacht en weekenden 
alleen nog beschikbaar voor kinderen van wie één van de ouders in de zorg werkt. Mocht het vanwege uw 
zorgberoep voor u nodig zijn, kunnen wij vanaf 8 juni a.s. op uw verzoek opvang op afwijkende tijden verzorgen, 
zoals in het weekend, ’s avonds of ’s nachts (24/7). Neem hiervoor contact op met onze klantenserv ice via 0251 – 
658 058 of noodopvang@fortekinderopvang.nl.   
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Coronamaatregelen 

Is er een protocol hoe de kinderopvang moet werken? 
De branchepartijen hebben samen met het ministerie van SZW een protocol ontwikkeld over hoe de 
kinderopvang met ingang van 11 mei moet werken. 
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2020/04/24/protocol-heropening-
kinderopvang 

Hoe moet dat met halen en brengen naar kinderopvang? 
Belangrijk is om altijd 1,5 meter afstand te bewaren tussen uzelf, de andere kinderen, ouders en pedagogisch 
medewerkers. Volg de aanwijzingen en bebording bij de locaties op. Via de Ouderapp hebben we ouders 
uitgebreid geïnformeerd over alle maatregelen. Neem dit goed door voordat de opvang weer start. 

Hoe moet dat nu, als ik mijn kind maar tot aan de deur mag brengen?  
Met rituelen, zoals zwaaien en weggaan, creëer je voorspelbaarheid en dat is goed voor het afscheid. Ons advies 
is de gebruikelijke afscheidsrituelen nog steeds te doen, maar dan tot aan de plek waar je mag komen. Het 
moment van afscheid nemen is dan naar voren geschoven, maar het kind weet nog steeds waar het aan toe is. 
Als ouders uitstralen dat het goed komt, kunnen kinderen een stuk makkelijker afscheid nemen.  

Ik vind het spannend. Moet mijn kind echt weer naar de opvang? 
Als u het spannend vindt om uw kind weer naar de opvang te laten gaan, dan kunt u contact opnemen met de 
mentor van uw kind of met de clustermanager. Zij kunnen de werkwijze van de huidige opvang met u 
bespreken. Als uw kind niet komt, dan kunt u uw kind afwezig melden via de Ouderapp.  

Vanzelfsprekend volgen wij alle officiële berichtgeving en ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend. Bij 
te nemen maatregelen of besluiten zijn de adviezen en instructies van GGD en RIVM leidend voor onze 
organisatie.  
 
Mijn kind snottert, maar heeft geen koorts. Mag hij de opvang? 
Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan hebben het RIVM en de GGD richtlijnen opgesteld. Kinderen 
moeten thuis blijven of er wordt gevraagd ze direct op te halen in de volgende gevallen: 

 Met luchtwegklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, moeilijk ademen/ 
benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak en met verhoging tot 38 graden Celsius of koorts (38 
graden Celsius of hoger). Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer 
hebben. 

Uitzonderen hierop zijn: 

o Kinderen van 0 tot 6 jaar met alleen neusverkoudheid ZONDER koorts mogen naar het 
kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang, BEHALVE als zij een contact zijn van een 
patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten 
passend bij COVID-19. 

o Kinderen met klachten die als herkenbaar onveranderd passen bij een reeds bestaande 
aandoening (zoals hooikoorts of astma) mogen, met een doktersverklaring, wel naar de 
opvang. Als een kind nieuwe of veranderde klachten krijgt, blijft het kind thuis totdat het 1 dag 
klachtenvrij is. Meestal zullen de klachten binnen een week weer over zijn. Worden de klachten 
ernstig? Dan is het belangrijk om contact te zoeken met de huisarts. 
 

 Als iemand in het huishouden van het kind verkoudheidsklachten EN koorts (38 graden Celsius of hoger) 
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 positief getest is voor COVID-19, moeten kinderen wachten 
tot dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. 

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

  

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2020/04/24/protocol-heropening-kinderopvang
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Deze opgestelde richtlijnen door het RIVM en de GGD worden door ons 
opgevolgd. In het kader van de gezondheid van ons allemaal, zowel de 
kinderen als onze medewerkers en die van u, kunnen wij hier geen uitzonderingen op maken. 

Kan mijn kind getest worden op COVID-19? 
Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kan uw kind getest worden om COVID-19 uit te sluiten of aan te tonen. 
Mocht u vragen hebben over het testen van uw kind, dan kunt u zelf contact opnemen met uw huisarts of de GGD 
jeugdarts uit uw regio. 
 
Waar vind ik meer informatie? 
Meer informatie over het coronavirus en de maatregelen hieromtrent vindt u onder andere op: 

 Website RIVM 

 Website GGD 

 Website Rijksoverheid 

https://www.rivm.nl/
https://www.ggdhollandsnoorden.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/

