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Geachte houder van een gastouderbureau,
Zoals aangekondigd tijdens de persconferentie van dinsdag 2 februari 2021 heeft
het kabinet (naar aanleiding van advies van het OMT) besloten om ook
medewerkers in de kinderopvang voorrang te geven bij het testen op het
coronavirus. Het doel hiervan is om de continuïteit van de kinderopvang zoveel als
mogelijk te waarborgen.
Vanaf maandag 8 februari 2021 hebben medewerkers in de Kinderopvang toegang
tot de voorrangsprocedure voor het testen op het coronavirus. Dat geldt dus ook
voor gastouders. Ik wil u vragen om de gastouders die bij uw gastouderbureau
zijn aangesloten hierover te informeren. Dat kunt u doen door een kopie van
bijgevoegde brief ‘voorrangsprocedure gastouders’ aan hun te sturen. In
bijgevoegde brief is beschreven hoe gastouders in welke gevallen een afspraak
kunnen maken voor het laten doen van een test met voorrang, en welk
telefoonnummer ze daarvoor moeten bellen.
Voorrangsverklaring
Hierbij doen wij ook een beroep op u. U wordt gevraagd om de Verklaring
voorrangsprocedure van de gastouder mede te ondertekenen. Verder wil ik u
wijzen op onze website, waar de Q&A’s geactualiseerd zijn:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-enkinderopvang/kinderopvangorganisaties-en-gastouders
De voorrangsprocedure is uitsluitend bedoeld om te voorkomen dat kinderen naar
huis moeten worden gestuurd, zodat de continuïteit van de kinderopvang zo min
mogelijk in gevaar komt. Huisgenoten van gastouders komen niet in aanmerking
voor het laten doen van een test met voorrang, aangezien zij niet werkzaam zijn
in de kinderopvang.
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De afgelopen dagen heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
samen met de GGD’en en de brancheorganisaties kinderopvang hard gewerkt om
de voorrangsprocedure voor de kinderopvang te realiseren. We gaan er vanuit dat
alles vanaf maandagochtend goed verloopt en vragen uw begrip en geduld als er
lokaal opstartproblemen zijn.
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We hopen dat het met voorrang kunnen testen bijdraagt aan de continuïteit van
de kinderopvang en u en uw gastouders makkelijker het werk kunt blijven doen.
Dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

hr. drs. S. Verbaan
Wnd. Directeur Kinderopvang
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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