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Geachte houder van een gastouderbureau, 

 

Eerder werd bekend gemaakt dat medewerkers van kinderopvangorganisaties 

toegang krijgen tot zelftesten. Ik ben verheugd u te kunnen melden, dat de 

Rijksoverheid ook aan gastouders zelftesten ter beschikking stelt. Door de inzet 

van zelftesten toe te voegen aan de bestaande maatregelen om de verspreiding 

van het coronavirus te voorkomen, kunnen we de veiligheid en continuïteit van de 

gastouderopvang zoveel als mogelijk waarborgen. Door regelmatig (twee keer per 

week) preventief te testen, kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en 

kunnen daardoor sneller meer besmettingen worden voorkomen.  

 

In deze brief en in de bijgevoegde brief aan gastouders, leggen we uit hoe we dit 

voor de gastouders willen regelen. We doen daarbij een beroep op uw 

medewerking om de gastouders over deze actie te informeren.  

 

Vanaf 10 mei ontvangt elke gastouder op het eigen huisadres via PostNL een set 

zelftesten (NB óók gastouders die opvang aanbieden bij een vraagouder thuis, 

ontvangen op hun eigen woonadres de testen). Op deze manier kan elke 

gastouder tot aan de zomer twee keer per week preventief een zelftest doen. Ik 

wil u vragen om de gastouders die bij uw gastouderbureau zijn aangesloten 

hierover op korte termijn te informeren. Dat kunt u doen door een kopie van 

bijgevoegde brief aan hen te sturen. In die brief vinden gastouders praktische 

informatie omtrent de zelftesten en de levering hiervan.  

 

Het gebruik van een zelftest is vrijwillig. Indien een gastouder besluit geen 

gebruik te maken van de mogelijkheid van zelftesten, vragen wij hen zich vóór 7 

mei 12.00 uur af te melden via het emailadres: afmeldenzelftesten@minszw.nl. 

Wij willen u vragen gastouders hierop te attenderen. Deze informatie is ook terug 

te vinden in de brief voor gastouders die is bijgevoegd.   

 

Het is bekend dat de gegevens van gastouders in het LRK niet altijd actueel zijn. 

Dat kan dus betekenen dat gastouders geen pakket met zelftesten ontvangen. 

Omdat de actie op korte termijn moest worden georganiseerd en ook zijn 
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afgerond, is het niet mogelijk om nazendingen te organiseren. Dat is vervelend 

voor de gastouder, maar gelet op de omstandigheden vragen we daarvoor begrip. 

Verder wil ik u vragen om eventuele vragen die gastouders hebben over het 

gebruik van zelftesten, te beantwoorden. U kunt ook verwijzen naar de website 

www.zelftestenkinderopvang.nl voor meer informatie. Hier is bijvoorbeeld een lijst 

te vinden met veelgestelde vragen en antwoorden. Ook komt er een stappenplan 

voor het gebruik van de zelftest met onder andere informatie wat te doen bij een 

positieve testuitslag. 

 
Daarnaast is er een helpdesk voor kinderopvangorganisaties die u als 

gastouderbureau kunt mailen of bellen met uw vragen over (het gebruik van) 

zelftesten. De helpdesk is bereikbaar per e-mail via 

support@zelftesteninhetonderwijs.nl of telefonisch via 088-7674077 van maandag 

t/m vrijdag tussen 09.00 uur – 17.00 uur. De helpdesk staat ter beschikking voor 

u als gastouderbureau en is niet bedoeld als rechtstreeks contactpunt voor 

gastouders.  

 

We hopen dat met deze extra mogelijkheid van zelftesten, naast alle bestaande 

maatregelen, de continuïteit van de kinderopvang voor de kinderen en hun ouders 

zoveel als mogelijk wordt geborgd. We hopen u hiermee voor nu voldoende te 

hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

hr. drs. S. Verbaan  

plv. Directeur Kinderopvang  

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
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