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‘Kinderopvang blijft open voor ouders in vitale beroepen, als scholen sluiten’ 

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) pleit hiervoor samen met 

branchepartijen. De kinderopvang wil onduidelijkheid of chaos voorkomen die ontstaat als de 

scholen en/of kinderopvang moeten sluiten. ‘Kinderopvang voelt een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid om open te blijven voor ouders met beroepen in de vitale sector’, aldus 

Monique Vreeburg (voorzitter a.i. BMK)  

De BMK heeft samen met BK (Brancheorganisatie Kinderopvang) en BOinK (Belangenvereniging van 

ouders in de kinderopvang) dit voorstel neergelegd bij Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid vooruitlopend op het spoedoverleg vanmiddag om 14.00 uur (VWS met NFU, NVZ 

en het RIVM) over een eventuele sluiting van alle scholen. 

Scenario bij sluiting scholen en kinderopvang 

Wanneer overheid onderwijs en kinderopvang sluit, biedt de kinderopvang aan om noodopvang in te 

richten met landelijke dekking voor kinderen 0-12 met ouders in vitale beroepen. Daarnaast bepleit 

de sector bij de overheid dat er voor ouders en sector geen extra kosten en administratieve 

rompslomp ontstaan. Duidelijkheid op het financiële vlak is gewenst voor ouders en ook 

kinderopvangorganisaties hebben grote behoefte te weten waar zij zich op voor moeten bereiden. 

Waarom stelt de kinderopvang dit voor?  

Monique Vreeburg: ‘Naast de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij voelen om open te 

blijven, wordt het ook onmogelijk de kinderopvang open te houden als de scholen sluiten. Er zullen 

discussies ontstaan met ouders en in de maatschappij waarom scholen en opvang anders worden 

behandeld. Ouders zullen opvang willen voor hun schoolgaande kinderen, terwijl pedagogisch 

medewerkers zelf ook schoolgaande kinderen thuis hebben zitten. Daarom ons voorstel dat de 

kinderopvang alleen open blijft om noodopvang te bieden voor ouders die in vitale functies van de 

maatschappij werken.’ 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Hélène Smid, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK): 06-15957352 
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