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Geachte kinderopvangorganisatie, 

Zoals aangekondigd tijdens de persconferentie van dinsdag 2 februari 2021 heeft 
het kabinet (naar aanleiding van advies van het OMT) besloten om ook 
medewerkers van 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 – na 
toestemming van u als werkgever - toegang tot de voorrangsprocedure voor het 
testen op het coronavirus. 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. U als werkgever bepaalt wie 
er voor de voorrangsprocedure in aanmerking komt. Bijgevoegd vindt u hiervoor 
een afwegingskader. 
 
Voorrangsverklaring 
 
De procedure is dat een kinderopvangmedewerker met klachten zich bij u meldt. 
Als u de afweging maakt dat de medewerker onmisbaar is voor de continuïteit van 
de kinderopvang en daardoor in aanmerking komt voor voorrang, stuurt u de 
medewerker een ingevulde en ondertekende versie van bijgevoegde 
voorrangsverklaring. Ook verstrekt u aan de medewerker het speciale, landelijke 
telefoonnummer waarmee zij met voorrang een afspraak kunnen maken: 0800-
8101. Dit nummer mag onder geen beding misbruikt worden. De medewerker kan 
dit nummer vanaf ’s ochtends 7.30 uur bellen om - met de ingevulde verklaring - 
een afspraak te maken. Alleen dan kunnen we met elkaar zorgen dat de 
pedagogisch medewerker in de kinderopvangsector zo snel mogelijk geholpen 
wordt. 
 
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. 
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We hopen dat het met voorrang kunnen testen bijdraagt aan de continuïteit van 
de kinderopvang en u zo makkelijker uw werk kunt blijven doen. 
 
  

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
hr. drs. S. Verbaan 
Wnd. Directeur Kinderopvang 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 


