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bestuur DHS, Lucas en SCOH
bestuur Dak, SRK, Triodus, 2Samen en Vlietkinderen
de schoolleiders en managers kinderopvang van deze organisaties
gezamenlijke afspraken rondom de inzet van de kinderopvang in de noodopvang
voor scholen
12 januari 2021

Het primair onderwijs in Den Haag staat onder grote druk. Het gelijktijdig moeten verzorgen van
online onderwijs en het verzorgen van noodopvang is op een aantal scholen nauwelijks tot niet meer
te combineren. Zeker nu de druk op de noodopvang op scholen verder toeneemt. Het onderwijs1
heeft de kinderopvang gevraagd hen bij te staan bij de organisatie van de noodopvang op de scholen.
De kinderopvang2 heeft positief op dit verzoek gereageerd en geeft aan daar waar mogelijk te willen
ondersteunen.
Uitgangspunten
1. Er is sprake van maatwerk op locatieniveau. Op iedere school is iets anders nodig. De
schoolleider en de manager kinderopvang kijken samen wat wensen en mogelijkheden zijn.
2. De inzet van pedagogisch medewerkers3 is op vrijwillige basis (uiteraard wel met salaris).
3. De schoolleider en manager kinderopvang bespreken de verwachtingen rondom de inzet op
hoofdlijnen: welke rol en welke taken hebben leerkrachten in de noodopvang en welke de
pedagogisch medewerkers (zie hieronder ‘concrete afspraken’)?
4. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers bekijken vervolgens samen wat de pedagogisch
medewerker concreet gaat doen.
5. De inzet van de kinderopvang wordt beperkt door de beschikbaarheid van medewerkers. Zijn
er medewerkers ziek of moeten ze in quarantaine, dan is inzet van de kinderopvang helaas
niet mogelijk.
6. Noodopvang onder schooltijd (op school of op de bso, in gezamenlijk overleg te bepalen)
blijft de verantwoordelijkheid van het onderwijs. Het onderwijs is aansprakelijk4. De regels
van de Wet kinderopvang zijn niet van toepassing. Er worden wel zodanige afspraken
gemaakt dat de noodopvang voor de kinderen veilig en verantwoord is en voor de
pedagogisch medewerkers werkbaar is.
7. Het onderwijs betaalt voor de inzet van de kinderopvangmedewerkers: de
kinderopvangkoepel stuurt na afloop van de lockdown periode een factuur aan het
schoolbestuur.
Concrete afspraken
a. De bestuurders van de ondertekenende organisaties lichten uiterlijk op dinsdag 12 januari
hun schoolleiders en managers kinderopvang in aan de hand van deze notitie.

1

Deze drie ondertekende organisaties; DHS, Lucas onderwijs en SCOH.
Deze vijf ondertekenende organisaties: Dak, SRK, Triodus, 2Samen en Vlietkinderen
3 De druk op de noodopvang in de kinderopvang is ook heel hoog (vaak meer dan 50%). Het zullen dus veelal de pedagogisch medewerkers
uit de buitenschoolse opvang zijn die gevraagd worden extra uren te maken. Er zijn geen medewerkers uit de dagopvang ‘over’.
4 Noodopvang vindt plaats onder auspiciën van de school. Wij gaan er vanuit dat het onderwijs de aansprakelijkheid alleen kan dragen als
pedagogisch medewerkers de noodopvang verzorgen terwijl er tevens een leerkracht(en) aanwezig is.
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b. Schoolleiders en managers kinderopvang verkennen samen wat wensen en mogelijkheden
zijn. Inzet van pedagogisch medewerkers is vanaf woensdag 13 januari mogelijk.
c. De afspraken zijn van toepassing voor de duur van de lockdown.
d. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers nemen tijd voor overdracht aan het begin en het
einde van de dag.
e. Schoolleiders en managers kinderopvang communiceren gezamenlijk de concrete afspraken
naar ouders.
f. Schoolleiders en managers kinderopvang evalueren de samenwerking minstens een keer per
week met als doel eventuele verbeteringen door te voeren.
g. Schoolleider en manager kinderopvang maken goede afspraken over onderlinge
bereikbaarheid, ook na schooltijd.
h. Facturering geschiedt op bestuurlijk niveau, tegen een tarief dat de kosten van de inzet van
de pedagogisch medewerker dekt. De kinderopvang zal specificeren voor welke scholen de
inzet is gepleegd. Van te voren afgesproken dagdelen worden gefactureerd (ook als de inzet
niet meer nodig blijkt).
i. Het KO- en het PO-platform verspreiden deze notitie naar de overige school- en
kinderopvangbestuurders in de regio, ter informatie.
j. Als een samenwerkingspartner ontbreekt dan kan een schoolleider contact opnemen met
één van de vijf hierboven genoemde kinderopvangorganisaties (via
mvaes@dakkindercentra.nl of via e.vanderven@jonglerendenhaag.nl). Zij kunnen daartoe
op voorhand geen toezeggingen doen, maar zullen - als er een vraag komt - mogelijkheden
onderzoeken.
Deze notitie is in grote snelheid is opgesteld. Mochten er gaandeweg nieuwe (aanvullende of
aangescherpte) inzichten ontstaan (bijvoorbeeld t.a.v. de aansprakelijkheid), dan treden we opnieuw
in overleg om aanvullende afspraken te maken.

