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Stichting Nysa, Brancheorganisatie voor en van gastouders 

VRAAG EN ANTWOORD: GASTOUDEROPVANG  

25 mei 2020 
 
 
UPDATE INZAKE DE GEHELE OPENSTELLING VAN HET BASISONDERWIJS EN DE BSO VANAF 08 JUNI 
 
 
INLEIDING 

Allereerst een opmerking om een groot aantal misverstanden uit de wereld te helpen.  
Gastouders vallen niet onder de BSO regels. Gastouders worden door de overheid niet gezien als 
officiële BSO-organisatie maar vallen onder de categorie Gastouderopvang.  
Gastouderopvang is met ingang van 11 mei 100% geopend.  
Vanaf 08 juni zijn ook het basisonderwijs en de BSO volledig geopend. 
 
Het e.e.a. conform het bericht van de rijksoverheid 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-
kinderopvang-en-onderwijs/ouders. 
 

1. Gelden vanaf 11 mei as. alle reguliere contracten weer zoals voor de sluiting?  
 Ja, met ingang van 11 mei as. is de gastouderopvang weer 100% open en kunnen ouders hun 
 kinderen brengen conform de reguliere opvang contracten.  
 

2. Hoe zit het vanaf 8 juni met de voor-, tussen en naschoolse opvang?  
 In principe zijn de scholen en de BSO weer vanaf 8 juni weer volledig open, tenzij uit controle 
 van de verspreiding van het virus blijkt dat het niet verantwoordt is. Indien het blijkt dat er in 
 een bepaalde regio het aantal besmettingen toeneemt dan kunnen er regionale maatregelen 
 volgen.   
 

3. Als de ouders meer opvanguren wensen af te nemen dan regulier afgesproken is, kan dit 
dan en zo ja kunnen er dan extra uren in rekening worden gebracht? 

 Ja, dit is mogelijk indien je er ruimte voor hebt. Hou rekening met de max. kind ratio en de 
 samenstelling van de bezetting. De extra uren kan je in rekening brengen bij de vraagouders, 
 leg dit wel schriftelijk vast, bijvoorbeeld per mail, noem hier ook de periode in waarvoor de 
 uitbreiding geldt. Een contractuitbreiding is voor een tijdelijke situatie, welke gekenmerkt 
 wordt door overmacht ‘ook vanuit de vraagouders’, niet perse noodzakelijk.  
 De noodopvang voor de dagopvang vervalt met ingang van 8 juni. 

4. Hoe wordt de noodopvang geregeld vanaf 8 juni a.s.? 

Noodopvang gedurende de dag wordt per 8 juni afgebouwd. Noodopvang is vanaf 8 juni 

alleen nog voor de avond, nacht en weekenden beschikbaar voor kinderen van wie een van 

de ouders in de zorg werkt.  

5. Als de gastouder qua kind aantal vol zit, dient deze dan nog steeds noodopvang aan te 
bieden? 

 Noodopvang gedurende de dag is vanaf 8 juni niet meer mogelijk. Zie punt 4.  
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6. Kan de gastouder vanaf 11 mei as. nieuwe opvangcontracten afsluiten? 

Ja, dat is mogelijk. Vanaf 11 mei is de gastouderopvang voor 100% open en werkt weer 

conform de situatie van voor 16 maart jl. Business as usual! 

 

7. Een kind is net 4 jaar geworden maar deze kan pas met ingang van het nieuwe schooljaar 

naar school. Kan dit kind langer in de opvang blijven?  

Ja, de reguliere regels zijn hier van toepassing. Tot en met 4 jaar mag het kind naar de 

dagopvang. Als de gastouder ruimte heeft, rekening houdende met de max. kind ratio en de 

samenstelling van de groep, is dit geen probleem. 

 

8. Gastouders dienen zich te houden aan de maximale kind aantallen, rekening houdend met 

de samenstelling van de groep. Tellen de eigen kinderen van de gastouder onder de 10 jaar 

mee? 

Ja, ook de eigen kinderen van de gastouder onder de 10 jaar dienen mee geteld te worden.  

9. Zijn er richtlijnen beschikbaar voor de gastouderopvang hoe om te gaan met hygiëne en 
veiligheid in het kader van het 100% open gaan van de opvang? 

 Ja, die zijn er. Door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie 
 Maatschappelijke Kinderopvang, BoinK, Voor Werkende Ouders en FNV, in samenwerking 
 met het Ministerie van SZW is een protocol Kinderopvang opgesteld. Wij hebben de 
 richtlijnen vertaald naar de Gastouderopvang. Tevens hebben wij een poster met 
 hygiënemaatregelen opgesteld die voor de gastouderopvang gebruikt kunnen worden. 
 

Protocol Gastouderopvang: https://www.stichtingnysa.nl/wp-content/uploads/2020/05/25-
05-2020-Protocol-Gastouderopvang.pdf 
 
Poster: https://www.stichtingnysa.nl/wp-content/uploads/2020/05/01-05-2020-POSTER-
NYSA-na-11-mei.pdf 
 

10. Mogen kinderen in een auto vervoerd worden van school naar de opvang? 
Advies is de kinderen zoveel mogelijk op de fiets en lopend van en naar school te brengen, 
rekening houdend met de geldende richtlijnen m.b.t. afstand.  
Afstand bewaren met kinderen in de leeftijdsgroep 0-4 jaar is onmogelijk.  
Bij kinderen vanaf 4 jaar dient wel zoveel mogelijk de 1.5 meter gehandhaafd worden. 
Kinderen mogen zoals voor de coronacrisis vervoerd worden met de auto.  
Protocol vervoer: https://www.stichtingnysa.nl/wp-content/uploads/2020/05/25-05-2020-
Vervoer-kinderen-in-de-gastouderopvang.pdf 
 

11. Wanneer moet een gastouder stoppen met het bieden van opvang? 
a. Bij gastouderopvang in eigen huis geldt, als de gastouder én/of huisgenoot van de 

gastouder verkoudheidsklachten, en/of koorts (boven 38 graden Celsius), kan er geen 
opvang geboden worden. 

b. Bij gastouderopvang aan huis (bij het gastgezin thuis) geldt: wanneer de gastouder en/of 
één van de leden van het gastgezin verkoudheidsklachten én/of koorts heeft (boven de 
38 graden Celsius), kan er geen (nood)opvang worden geboden. 

 
 

mailto:info@stichtingnysa.nl
http://www.stichtingnysa.nl/
https://www.stichtingnysa.nl/wp-content/uploads/2020/05/25-05-2020-Protocol-Gastouderopvang.pdf
https://www.stichtingnysa.nl/wp-content/uploads/2020/05/25-05-2020-Protocol-Gastouderopvang.pdf
https://www.stichtingnysa.nl/wp-content/uploads/2020/05/01-05-2020-POSTER-NYSA-na-11-mei.pdf
https://www.stichtingnysa.nl/wp-content/uploads/2020/05/01-05-2020-POSTER-NYSA-na-11-mei.pdf
https://www.stichtingnysa.nl/wp-content/uploads/2020/05/25-05-2020-Vervoer-kinderen-in-de-gastouderopvang.pdf
https://www.stichtingnysa.nl/wp-content/uploads/2020/05/25-05-2020-Vervoer-kinderen-in-de-gastouderopvang.pdf


 
Dorpsstraat 116A                                                                                                           E: info@stichtingnysa.nl 
1566 AP Assendelft  W: www.stichtingnysa.nl 

 
Stichting Nysa, Brancheorganisatie voor en van gastouders 

 Gastouders met luchtwegklachten en/of koorts (boven de 38 graden Celsius) blijven thuis en 
 worden getest op COVID-19, als zij 24-uur klachtenvrij zijn of negatief zijn getest kunnen zij 
 weer aan het werk. 
 

12. Als een gastouder en of een huisgenoot tot de risicogroep behoort, dient deze dan opvang 
te bieden? 
Advies vanuit het RIVM luidt, geen opvang aan te bieden. Let op, dit is een advies. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-
studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders 
Link risicogroepen: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#risicogroepen 
Momenteel zijn wij als Nysa nog in overleg om te kijken of er voor deze gastouders een 
vangnet gecreëerd kan worden. 
 

13. Wanneer kunnen gastouder en/of hun huisgenoten getest worden op COVID-19? 
 Met ingang van 1 juni kan iedereen, ouder dan 12 jaar zich laten testen op het coronavirus.   

Testen is voor alsnog alleen mogelijk bij klachten. Wil je getest worden neem dan contact op 
met je lokale GGD. 

 
14. Als een kind i.v.m. klachten niet naar de opvang kan komen, of de gastouder kan i.v.m. 

klachten geen opvang verlenen, dienen de ouders dan wel de factuur te blijven betalen? 
Ja, ook in gewone omstandigheden betalen ouders door als hun kind ziek is. Controleer wat 
hierover in je contract vermeld staat. 
In het geval van de gastouder het volgende: 
a. In het geval van ziekte van de gastouder, dient het contract gecheckt te worden onder 

het kopje ‘ziekte van de gastouder’; 
b. In het geval van ziekte van een gastouder werkzaam aan huis, conform de regeling 

‘Dienstverlening aan huis’, geldt dat deze recht heeft op 6 weken doorbetaling bij ziekte. 
Vanuit de Rijksoverheid wordt de compensatie van de eigen bijdrage van de ouders m.i.v. 8 
juni gestopt.  

 
15. Gastouders hebben de opvang gesloten i.v.m. ziekte of hebben vrijwillig besloten de 

opvang niet te openen wegens het behoren van zichzelf of huisgenoten tot een risicogroep. 
Wat gebeurt er met hun inkomen? 
Ziekte van de gastouder: 

a. De ZZP gastouder kan tijdens ziekte terugvallen op haar/zijn 
arbeidsongeschiktheidsverzekering en/of Broodfonds. 
(houd rekening bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering met je eigen risico periode. 
Ben je bij een Broodfonds aangesloten check dan op voorhand of COVID-19 niet 
uitgesloten is.) 
Heb je als ZZP’er geen van bovengenoemde voorzieningen dan kan je altijd 
terugvallen op TOZO (Tijdelijke Overbruggingsmaatregeling Zelfstandige 
Ondernemers). Wil je hier een beroep op doen dan kan je je wenden tot de 
Gemeente. 

b. Gastouders zonder KvK inschrijving kunnen helaas nergens een beroep op doen. 
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 Behoren tot een risicogroep: 
a. De ZZP gastouder kan terugvallen op TOZO (Tijdelijke Overbruggingsmaatregeling 

Zelfstandige Ondernemers)  
b. Gastouders zonder KvK inschrijving kunnen helaas nergens een beroep op doen. 

  Stichting Nysa heeft recentelijk een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer om 
  hier aandacht voor te vragen. 
 

16. Tot welke datum heeft de overheid de ouders opgeroepen de facturen vrijwillig te blijven 
doorbetalen? 
De overheid heeft de ouders verzocht de facturen in ieder geval tot 8 juni vrijwillig te blijven 
doorbetalen, ongeacht of er gebruik gemaakt wordt van de opvang of niet. De compensatie 
van de eigen bijdrage van de ouders tot een max. uurprijs van € 6,27 wordt door de overheid 
miv van 8 juni gestaakt. De compensatie boven de max. uurprijs vanuit de 
kinderopvangorganisaties was al vanaf 11 mei j.l. gestopt. 
 

17. Over welke periode betalen de gastouders en gastouderbureaus vergoeding voor de eigen 
bijdrage boven het maximum uurtarief (€ 6,27)? 
De vergoeding van de eigen bijdrage van ouders boven het maximaal uurtarief voor de 
gastouderopvang loopt over de periode van 16 maart tot 11 mei 2020.  
Let op! In de notitie ‘Compensatie gastouderbureau en gastouders’ wordt aangeraden om 
bedragen onder de € 10 niet uit te betalen ivm administratieve lasten. Deze grens van € 10 
heeft betrekking op de te betalen compensatie van gastouder én gastouderbureau tezamen. 
N.B. Dit geldt voor de gehele periode van 16 maart tot 11 mei ongeacht of de compensatie in 
1x, 2x of 3x uitbetaald wordt. 
 

18. Vinden er vanaf 11 mei weer reguliere inspecties plaats?  
De algemene richtlijn is nog steeds ‘werk zoveel mogelijk thuis’. Gevolg hiervan is dat 
reguliere inspecties en/of huisbezoeken van houders of bemiddelingsmedewerkers van een 
gastouderbureau nog niet op de reguliere wijze kunnen plaatsvinden.  
 

19. Hoe om te gaan met fysieke intake gesprekken met (nieuwe) ouders? 
Fysieke intakegesprekken met de ouders is mogelijk als de reguliere afstanden gewaarborgd 
worden. Advies is hierbij het gesprek met één ouder te voeren. 
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