Locatie-specifiek plan heropening BSO
Voor de volledige heropening van de BSO’s stelt de houder een locatie-specifiek plan op waarin hij
beschrijft welke aanvullende maatregelen op de BSO worden getroffen voor een veilige, volledige
heropening. Met een plan op maat voor elke specifieke locatie, kan de kinderopvang het mixen
tussen verschillende kinderen en medewerkers in de BSO zoveel mogelijk inperken. Hiermee neemt
de kans op besmettingen af en zijn de gevolgen t.a.v. quarantaines als gevolg van het bron- en
contactonderzoek kleiner wanneer er toch een positieve testuitslag is.
In het plan gaat de houder uit van de kenmerken en (on)mogelijkheden van de eigen locatie en
worden de maatregelen uit het protocol Kinderopvang1 en het Generiek Kader van het RIVM zoveel
mogelijk in acht genomen. Daarnaast is het van belang oog te hebben voor de impact van de
maatregelen op de mentale gezondheid en het welbevinden van de kinderen. Bij de afwegingen die
de houder bij deze stappen maakt, staat de sociaal emotionele veiligheid van de kinderen altijd
voorop.
Elke BSO stelt vóór opening dit locatie-specifieke plan op en deelt dit met medewerkers,
oudercommissie en ouders. Waar aan de orde, wordt het plan ook ter advies aan
personeelsvertegenwoordiging en oudercommissie voorgelegd. Ook worden kinderen geïnformeerd
over de afspraken op hun locatie.
Door bijgevoegd stappenplan te doorlopen kan de houder inventariseren hoe de huidige situatie is
op de BSO en welke maatregelen er mogelijk getroffen kunnen worden. Op de BSO is het, nog meer
dan op andere opvanglocaties, per locatie afhankelijk óf en wélke maatregelen er toepasbaar zijn. De
houder maakt dus een specifieke afweging voor elke afzonderlijke locatie (maatwerk). Het doel van
het locatie specifieke plan is tweeledig:
1. Er is specifiek voor de eigen locatie een bewuste afweging gemaakt welke maatregelen wel
en niet uitvoerbaar zijn.
2. Er zijn concrete maatregelen en afspraken vastgelegd in het locatieplan.
Er worden voorafgaand aan de opening van de BSO géén eisen gesteld aan de inhoud of het aantal
van de te nemen maatregelen. Daarom geldt het devies: ‘doe wat kan!’
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Op basis van het protocol Kinderopvang dient de houder ook een locatie-specifieke uitwerking te maken van de concrete maatregelen die
op de locatie worden getroffen. Het locatie-specifieke plan met aanvullende maatregelen die worden getroffen voor de BSO, om het mixen
tussen verschillende groepen kinderen en medewerkers in te perken, komt daar bovenop.
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In het locatieplan komen in ieder geval de volgende onderdelen aan bod:
1. Hoeveel verschillende scholen en klassen de locatie bedient en hoe (indien mogelijk) het
mixen tussen de verschillende scholen en evt. klassen ingeperkt kan worden
2. Het aantal kinderen, de leeftijd van de kinderen en de groepsindeling en hoe (indien
mogelijk) het mixen van de kinderen en/of groepen ingeperkt kan worden
3. Het aantal medewerkers en de samenstelling van het team en hoe (indien mogelijk) het
mixen van verschillende medewerkers ingeperkt kan worden
4. De fysieke locatie die zij tot hun beschikking hebben en of en hoe door effectief en efficiënt
gebruik van binnen- en buitenruimte het mixen van groepen kinderen ingeperkt kan worden.
Bijgaande handreiking bevat een stappenplan wat als hulpmiddel kan dienen bij het komen tot een
locatie-specifiek plan. Het is van belang om de stappen in onderstaande volgorde te doorlopen. Op
die manier wordt gewerkt van maatregelen met grote impact naar maatregelen met een kleinere
impact en wordt er dus waar dat mogelijk is steeds verder verfijnd.
Het staat de houder vrij om een plan op te stellen zonder gebruik te maken van dit stappenplan.
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Handreiking locatie-specifiek stappenplan voor heropening van de BSO

Stap 1: maak een analyse van de situatie op de BSO locatie van voor de lockdown, per dag van de
week.
De gegevens uit deze inventarisatie maken inzichtelijk hoe de BSO populatie eruit ziet. Deze
gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden bij de volgende stappen.
Maak voor elke dag van de week een inventarisatie van:
 Het aantal scholen en klassen dat door de BSO wordt bediend
 De groepsindeling
 De leeftijd van de kinderen
 Het aantal in te zetten pedagogisch medewerkers
 Het aantal te gebruiken binnen- en buitenruimtes

Stap 2: Stel een groepsindeling voor de eigen BSO locatie op
Stel op basis van de inventarisatie van stap 1 een gewijzigde groepsindeling voor de BSO locatie op,
waarbij het mixen van kinderen van verschillende scholen en schoolklassen zoveel mogelijk wordt
voorkomen.
Hou hierbij rekening met:
·
·
·

Kinderen van verschillende scholen en klassen
Kinderen naar leeftijd
Basisgroepen. Denk eraan de nieuwe groepsindeling te delen met ouders en kinderen en op
te nemen in het pedagogisch beleidsplan

Stap 3: Stel een indeling van de inzet van het personeel op
Stel op basis van de inventarisatie van stap 1 en de groepsindeling bij stap 2 een indeling van de
pedagogisch medewerkers op, waarbij de pedagogisch medewerkers zoveel mogelijk vaste groepen
kinderen zien.
Denk hierbij aan:
·
·
·
·

De inzet van vaste pedagogisch medewerkers
De inzet van invalkrachten
De inzet van overige krachten op de locatie
De mentorverdeling van de kinderen en deel deze zo nodig opnieuw in
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Stap 4: Stel een indeling op voor het gebruik van beschikbare ruimte
Stel op basis van de inventarisatie van stap 1, de groepsindeling bij stap 2 en de personeelsindeling
bij stap 3 een indeling op van de beschikbare ruimtes.
Denk hierbij aan:






Hoe gebruik kan worden gemaakt van de bestaande binnen- en buitenruimtes waarbij
kinderen van de verschillende basisgroepen zo min mogelijk mixen, waarbij de nadruk ligt op
zoveel mogelijk buitenspelen.
Mogelijk (tijdelijk) gebruik maken van nieuwe ruimtes (denk eraan deze dan ook mee te
nemen in het Veiligheids- en gezondheidsplan)
Het mogelijk opdelen van bestaande binnenruimtes.
Toegankelijkheid van de verschillende ruimtes

Stap 5: Stel een activiteitenaanbod op
Stel een activiteitenaanbod op waarbij rekening wordt gehouden met de groepsindeling, indeling van
personeel en het slim gebruik maken van de verschillende binnen- en buitenruimtes, waarbij het
mixen van kinderen uit de verschillende basisgroepen wordt beperkt.
Denk hierbij aan:
·
·
·
·

Roulerende activiteiten zodat er divers aanbod is
Werk waar mogelijk met tijdsblokken
Speciale aandacht voor buitenactiviteiten
Stabiele inzet van medewerkers (waarbij mixen tussen medewerkers onderling en met
verschillende kinderen zoveel mogelijk wordt vermeden)

Stap 6: Kijk welke overige locatie-specifieke maatregelen er getroffen kunnen worden
Denk aan specifieke locatieomstandigheden zoals:
·
·
·
·

Looproutes
Ophalen van kinderen op scholen door medewerkers, let met name op bij vervoer in busjes
Ophalen van kinderen door ouders (zonder locatie te betreden)
Overige maatregelen uit het generiek kader & protocol kinderopvang

Nota bene:
Bij het opstellen van een locatie-specifiek plan voor de BSO met behulp van deze handreiking, is het
mogelijk dat dit maatregelen betreft die raken aan de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. Zo
moet bijvoorbeeld de omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen beschreven staan in het
pedagogisch beleidsplan. Als de houder in het kader van deze handreiking de groepsindeling wijzigt
of andere maatregelen treft die tot wijziging in het beleidsplan leidt, volstaat het als de houder deze
wijzigingen vastlegt in het locatie-specifieke plan. Hierbij is het van belang dat de houder aangeeft
tot wanneer dit tijdelijke locatie-specifieke plan van kracht is, bijvoorbeeld totdat de maatregelen uit
het Generiek Kader worden opgeheven.
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Het adviesrecht van de oudercommissie blijft op dergelijke aanpassingen onverminderd van kracht.
De houder kan samen met de oudercommissie besluiten om de termijn voor de adviesprocedure in
te korten. Het is raadzaam om hiertoe op korte termijn in overleg te treden met de oudercommissie.
Gezien de korte termijn voor het opstellen van het locatie-specifiek plan kan de formele
adviesprocedure doorlopen na 19 april, mits de houder (een afvaardiging van) de OC de mogelijkheid
biedt in een vroeg stadium betrokken te zijn bij het opstellen van het locatie-specifieke plan.
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