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Ter inleiding 
In het sectorplan Kinderopvang & COVID-19  worden vier scenario’s beschreven. In dit 

informatiedocument staan de maatregelen en adviezen voor de scenario’s 3 & 4 uit het sectorplan. 

De maatregelen en adviezen kunnen op elk moment door het kabinet en/of het RIVM gewijzigd of 

aangevuld worden. Aan de hand van het sectorplan maken houders een plan van aanpak voor alle 

scenario’s. Dit is een specifieke uitwerking per locatie, waarin zij de concrete maatregelen en 

acties voor de locaties beschrijven. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de 

informatiedocumenten die passend zijn bij elk scenario uit het sectorplan ‘lange termijn strategie 

Kinderopvang en corona’. Indien maatregelen wijzigen of toegevoegd worden, moeten deze in het 

plan van aanpak aangevuld worden. Het plan van aanpak dient ter advies aan de oudercommissie 

en personeelsvertegenwoordiging te worden voorgelegd. Houders communiceren de maatregelen 

en acties naar ouders, medewerkers en waar mogelijk naar kinderen. Ook de aanpassingen 

worden gecommuniceerd. 

Leeswijzer 
In dit informatiedocument Kinderopvang & COVID-19 zijn voor de scenario’s 3 & 4 uit het 

sectorplan verwijzingen opgenomen naar websites waar u meer informatie kunt vinden over 

algemene coronamaatregelen die gelden en overige, actuele en relevante informatie gerelateerd 

aan de kinderopvang en COVID-19. Hiermee kunnen houders hun locatieplannen vormgeven. Voor 

de meest actuele stand van zaken, kunt u de website van het ministerie van SZW raadplegen.  

 

Bij overgang naar een volgend scenario blijven regels uit een eerder scenario altijd van kracht. 

Scenario 2 bouwt dus voort op de regels van scenario 1, scenario 3 op scenario 1 én 2 en scenario 

4 op de scenario’s 1,2 en 3. Daarnaast hebben partijen, om de inhoud van de 

informatiedocumenten overzichtelijk weer te geven, ervoor gekozen om dit visueel kracht bij te 

zetten in een maatregelenladder. Deze is te vinden als bijlage bij dit document. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/documenten/publicaties/2022/07/04/lange-termijn-strategie-kinderopvang-en-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/documenten/publicaties/2022/07/04/lange-termijn-strategie-kinderopvang-en-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/documenten/publicaties/2022/07/04/lange-termijn-strategie-kinderopvang-en-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang
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De informatiedocumenten kinderopvang & COVID-19 zijn géén wet of formele regeling, maar een 

service naar de kinderopvangsector waarin de geldende (wettelijke) maatregelen vanuit de 

Rijksoverheid en (hygiëne) richtlijnen vanuit het RIVM worden samengevat voor de 

kinderopvangsector. Het RIVM heeft daarnaast een Generiek kader Coronamaatregelen opgesteld 

waarin de maatregelen van de Rijksoverheid en de adviezen van het OMT en het RIVM om de 

verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te voorkomen worden gebundeld. 

 

Volg de basisadviezen die voor iedereen gelden 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen
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Scenario 3 ‘Continue Strijd’ 

aanvullend op scenario 1 & 2 

 
 

 

Gebruik corona zelftest: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-

covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/gebruik-en-

resultaat-corona-zelftest  

Testbeleid: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-

covid-19/testen  

Actuele beslisboom: 

https://www.boink.info/beslisboom  

Handreiking bij neusverkouden kinderen: 

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen  

 

Generiek kader: 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-

bedrijven-instellingen  

 

 

 

  

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/gebruik-en-resultaat-corona-zelftest
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/gebruik-en-resultaat-corona-zelftest
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/gebruik-en-resultaat-corona-zelftest
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
https://www.boink.info/beslisboom
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-bedrijven-instellingen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-bedrijven-instellingen
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Scenario 4 ‘Worst case 

aanvullend op scenario 1,2 & 3 

 
 

 

Risicogroepen en COVID-19: 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen  

Zwangeren en COVID-19: 

Zwangerschap en COVID-19 | RIVM 

 

Inzet onvoldoende beschermde kwetsbare werknemers: 

https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
https://www.rivm.nl/zwangerschap-en-infectieziekten/zwangerschap-en-covid-19
https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers

