
 

 

Datum: 18 maart 2020 

Betreft: informatie over opvang in verband met Corona 

 

 

Beste ouders/verzorgers en collega’s, 

Vanmiddag 18 maart 2020 is er weer overleg gevoerd met de onderwijskoepels, kinderopvang en de 
gemeente Westland. Wij volgen de landelijke aanpak van het kabinet en hebben afgesproken de 
opvang (op school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang)) zoveel mogelijk dekkend 
te houden over de kernen van de gemeente Westland. Waarbij de instellingen onderling bekijken of 
eventuele bundeling en maatwerk in de kernen wenselijk is. Op kernniveau zorgen we er samen voor 
dat de voorzieningen in stand blijven. 

Cruciale beroepen 
De afgelopen dagen hebben we met elkaar de eerste ervaring opgedaan met de opvang van kinderen 
van ouders met cruciale beroepen. We hanteren daarbij de landelijke richtlijn: 
Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te 
vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of 
kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een 
cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet en wij vinden het belangrijk dat mensen met cruciale 
beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hun kinderen opvang beschikbaar is. 

De lijst met cruciale beroepen staat in deze link: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen 

Wij hebben er vertrouwen in dat u alleen in uiterste noodzaak van de opvang gebruik maakt. Wij 
willen nogmaals met klem benadrukken dat kinderen thuis moeten blijven bij klachten die op 
besmetting met Corona kunnen wijzen. Scholen en kinderopvang kunnen in een dergelijke situatie 
niet voor opvang zorgen. 

Tot slot is ons advies om regelmatig de link https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
covid-19 te checken voor de meest actuele informatie. 

Wij wensen u en jullie allen veel sterkte. 
  
Met vriendelijke groet, 
 

 
Jos van der Ende, 
Voorzitter college van bestuur 
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Henri Koele, 
Voorzitter college van bestuur 
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Turan Yazir, 
Voorzitter college van bestuur 
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