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Beste ouders en verzorgers,  

 

 

 

De ongekende situatie waar we ons momenteel in bevinden, heeft geleid tot unieke 

maatregelen. Eén van de maatregelen die het kabinet heeft genomen tegen het 

coronavirus, is het sluiten van scholen en kinderopvang tot en met 6 april 2020. Voor 

de samenleving is het belangrijk dat ouders met werk in cruciale beroepsgroepen door 

kunnen blijven werken. Daarom is een goede en verantwoorde opvang voor hun 

kinderen noodzakelijk. Ouders die dat zelf niet kunnen organiseren, kunnen gebruik 

maken van de noodkinderopvang. De (extra) opvang voor ouders in cruciale beroepen 

is kosteloos. 

 

U maakt al gebruik van kinderopvang 

De gemeente, scholen en kinderopvangorganisaties willen de opvang voor kinderen 

van ouders in cruciale beroepsgroepen zo veel mogelijk op bestaande locaties en 

binnen bestaande structuren organiseren. U kunt – als u werkt in een cruciale 

beroepsgroep – contact opnemen met uw eigen school en/of kinderopvangorganisatie, 

óók indien u door de huidige omstandigheden meer opvang nodig heeft. 

 

U maakt geen gebruik van kinderopvang 

Als u geen gebruik maakt van kinderopvang en wel werkt in een cruciale 

beroepsgroep, neem dan contact op met de gemeente. U kunt bellen naar het 

algemene nummer van de gemeente 14 040, of kijk op www.veldhoven.nl voor meer 

informatie. De gemeente bespreekt dan samen met u de mogelijkheden. 

 

Wat zijn cruciale beroepsgroepen en vitale functies? 

Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om 

continue bezetting, bijvoorbeeld mensen werkzaam in de zorg, bij de politie of in de 

voedselketen. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie 

(denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale 

beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan 

ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken. Het blijft een noodopvang, 

die alleen kan worden benut wanneer andere opties ontoereikend zijn. 
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Heeft uw kind ziekteverschijnelen? 

Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen sowieso niet naar de 

noodkinderopvang. Zij moeten thuis blijven. Lukt het niet om opvang te regelen, en 

werkt u niet in een cruciale beroepsgroep? Ga dan met de werkgever in gesprek over 

een oplossing. 

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kun u kijken op www.veldhoven.nl en op de volgende sites: 

 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-

vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang  

 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-

beroepsgroepen 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

Wendy Depré 

Afdelingshoofd Mens en Omgeving 
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