
                

 
 
Persbericht - 
14 december 2020, 19.00 uur 

‘Vergaande lockdown: kinderopvang en scholen dicht vanaf woensdag 16 

december’ 

Kinderopvang en scholen gaan dicht met ingang van woensdag 16 december tot en met 17 januari 

2021. Dit liet premier Rutte vanavond weten tijdens de persconferentie die het kabinet gaf na 

afloop het spoedoverleg van vandaag. De besmettingscijfers gaan de verkeerde kant op en het 

kabinet wil bewegingen en contactmomenten tot een minimum terugbrengen. Sluiting van 

onderwijs en kinderopvang draagt hier aan bij. Noodopvang zal binnen de reguliere tijden van de 

kinderopvang worden geboden aan kinderen van ouders met cruciale beroepen. 

‘We begrijpen vanzelfsprekend de noodzaak van deze ingrijpende maatregel maar natuurlijk 

betreuren we dat dit nodig is. Liever hadden we reguliere opvang geboden tijdens de kerstvakantie, 

dat is goed voor de kinderen en het geeft ouders de ruimte thuis of op kantoor te werken. We 

herinneren ons allemaal de spagaat waar ouders dit voorjaar in terecht kwamen’, aldus Emmeline 

Bijlsma, directeur Brancheorganisatie Kinderopvang.   

Compensatie voor ouders 

Net als dit voorjaar wordt een compensatieregeling ingevoerd. Dit betekent dat ouders de factuur 

voor kinderopvang doorbetalen en de overheid hen compenseert. ‘We zijn sinds dit voorjaar steeds 

in nauw overleg geweest met het ministerie van SZW over de consequenties van de coronacrisis voor 

de kinderopvang en zijn hierin samen opgetrokken. Dankzij de opgedane ervaring met de uitvoering 

van de complexe compensatiemaatregel, kunnen we nu meteen duidelijkheid geven aan alle ouders 

en kinderopvangorganisaties over de financiële consequenties van de sluiting. Dat is een enorme 

opluchting’, licht Monique Vreeburg, voorzitter a.i. Branchevereniging Maatschappelijke 

Kinderopvang toe. 

Noodopvang  

Een uitzondering op de sluiting geldt voor ouders die reeds klant zijn en van wie minimaal één ouder 

werkzaam is in een cruciaal  beroep en voor ‘kwetsbare kinderen’. Gjalt Jellesma, voorzitter 

Belangenvereniging Ouders in Kinderopvang: ‘Het is belangrijk dat deze kinderen worden 

opgevangen zodat hun ouders aan het werk kunnen blijven. Aandachtspunt is dat de noodopvang 

wordt geboden tijdens reguliere opvang-uren, en niet 24-uur zoals dit voorjaar. Bovendien is de 

noodopvang alleen toegankelijk voor ouders die reeds gebruikmaken van kinderopvang.’ 

Kerstvakantie  

Tijdens de kerstvakantie, 21 december tot 4 januari 2021, biedt de kinderopvang noodopvang tijdens 

de reguliere uren. De buitenschoolse opvang biedt dan de hele dag noodopvang. Buiten de 

kerstvakantie, zullen de scholen de noodopvang verzorgen tijdens schooltijden en de buitenschoolse 

opvang tijdens de reguliere openingstijden, aansluitend aan het schoolritme. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Monique Vreeburg, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK): 06-53 36 66 97 
www.maatschappelijkekinderopvang.nl 
 
Emmeline Bijlsma, directeur Brancheorganisatie Kinderopvang (BK): 06-28 47 21 75 

www.kinderopvang.nl 

Gjalt Jellesma, voorzitter Belangenvereniging Ouders in Kinderopvang (BOinK): 06-24 68 06 42 

www.boink.info 
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