
Intern gebruik

Intern gebruik

Verkoudheid (kinderopvang volledig open zonder maatregelen) 

Griep + (Kinderopvang volledig open met lichte (basis)maatregelen) Preventieplan

Continue strijd (Kinderopvang volledig open met pakket maatregelen) Interventieplan

Worst case (Kinderopvang open in bubbels) Noodplan 

• Extra aandacht preventief zelftesten pedagogisch professionals
• Indien aan de orde medewerkers informeren over voorrangstestbeleid bij de GGD
• Kinderen zoveel mogelijk buiten laten spelen / buitenactiviteiten organiseren
• Eén ouder laten halen en brengen

Contactbeperkende maatregelen
Pedagogisch professionals:
• Vergaderingen etc. digitaal 
Ouders:
• Overdracht is kort, met aandacht voor contact 
tussen opvang en ouder 
• Looproutes op de locatie

Sectorale aanpak 
COVID-19 -
Kinderopvang

Algemene aandachtspunten: 
• Aandacht voor kwetsbare 

medewerkers en gezinnen
• Communicatie en gedrag
• Naleving en handhaving

Doel: 
maatregelen en 
adviezen ter 
bevordering van 
de algemene 
gezondheid 

Doel: maatregelen 
en adviezen ter 
voorkoming 
verspreiding van 
Covid-19

Doel: maatregelen 
en adviezen ter 
voorkoming 
verspreiding van 
Covid-19 en het 
voorkomen van 
noodplan-
maatregelen

Doel: toegankelijk 
houden van de 
zorg

• Naleven en communiceren van basisadviezen
• Standaard schoonmaak-/hygiënemaatregelen
• Aandacht voor kinderen in een kwetsbare positie en voor kinderen en 

medewerkers met kwetsbare mentale & fysieke gezondheid 
• Houders: voorbereiding zwaardere scenario’s 

Voorzorgsmaatregelen
Pedagogisch professionals: 
• (preventief) (zelf)testen cf. richtlijnen RIVM
• Houder stelt handelingsperspectief op voor omgang besmettingen op locatie
Ouders:
• Dragen een mondkapje bij brengen/halen 
• Doen een zelftest of brengen/halen kind niet zelf bij klachten
Kinderen:
• V.a. 4 jaar blijven thuis met verkoudheidsklachten of doen een zelftest
• Als een zelftestadvies geldt in het primair onderwijs, doen kinderen uit groep 
6, 7 en 8 tijdens schoolvakanties voor de BSO een preventieve zelftest

Voorzorgsmaatregelen
Pedagogisch professionals uit  
risicogroep doen in overleg 
andere taken

Alle voorgaande maatregelen blijven van kracht. Voorzorgsmaatregelen (facultatief) per locatie: 

• Maatregelen voor goede ventilatie conform geldende richtlijnen
• Plan inzake corona-angst voor medewerkers, ouders of kinderen
• Hanteer en communiceer geldende beleid neusverkouden kinderen

Strikte naleving basismaatregelen: Griep + en 1,5 meter afstand tussen volwassenen. Aanvullende maatregelen:

Contactbeperkende maatregelen
Pedagogisch professionals:
• beperken externen op locatie
• alleen medewerkers primaire proces op locatie
Ouders:
• BSO: buiten brengen/halen 

Kinderen:
• Opvang waar mogelijk in 
bubbels/cohorten
• Contacten beperken tussen 
Basis-/stamgroepen


