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Protocol Corona kinderopvang 

Versie 5 mei 2020 

 

Algemene noties vooraf 

● Kinderen kunnen vanaf 11 mei weer naar de kinderopvang. 

● Buitenschoolse opvang is er alleen op de dagen dat kinderen fysiek naar school gaan. 

● De noodopvang blijft bestaan. Hier is afstemming tussen 

gemeenten, scholen, kinderopvangorganisaties, gastouders en 

ouders van belang.  

● In de kinderopvang is 1,5 meter afstand houden gegeven 

de aard van het werk niet (altijd) mogelijk en wenselijk. 

● Tussen (pedagogisch) medewerkers onderling en tussen 

(pedagogisch) medewerkers/gastouders en ouders moet altijd 1,5 

meter afstand bewaard worden. Pas zo nodig de beschikbare 

ruimtes op de locatie hierop aan. 

● Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door 

één volwassene gebracht. Informatie over een kind kan via 

digitale weg of telefonisch worden gedeeld. 

We volgen zorgvuldig ons vaste hygiëneprotocol. De volgende maatregelen om verspreiding van 

een virus te voorkomen, zijn heel simpel maar zeer effectief en kun je ook zelf nemen: 

● Was je handen vaak. Minimaal 20 seconden. 

● Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

● Gebruik papieren zakdoekjes en desinfecterende handgel. 

 

Daarbij zijn we extra alert bij ziekteverschijnselen: 

Heeft een kind meer dan 38 gaden koorts én moet het veel hoesten of heeft het last van 

kortademigheid? Dan wordt ouders verzocht om het kind direct op te komen halen. Heeft het kind 

deze klachten al als het gebracht wordt, dan verzoeken we de ouders om het kind weer mee naar 

huis te nemen. We adviseren in dit geval telefonisch contact op te nemen met de huisarts. 

Daarnaast is een ‘Tijdelijk protocol Coronavirus Minies’ opgesteld voor medewerkers, waarin staat 

wat te doen bij besmetting in de directe omgeving. We volgen ook daarbij de richtlijnen van GGD 

en RIVM en werken hecht samen om verdere verspreiding te voorkomen. 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden 

Op de volgende pagina’s vindt u aanvullende informatie vanuit de bracheorganisatie kinderopvang.  

http://www.minieskinderdagverblijf.nl/
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
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1. Algemeen 
 

1.1 Algemene RIVM richtlijn Veiligheidsrisico’s 
Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor de kinderopvangsetting. 

 

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 

• Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden 

• Tussen personeelsleden en kinderen ouder dan 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter 

afstand bewaard worden 

• Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden 

• Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden 

• Houders dragen er zorg voor dat bij melding wordt gedaan bij de GGD indien ze meer dan 

1 ziektegeval (met ziektebeeld corona) op locatie hebben 

 

Let daarbij op: 

• Bespreek deze regels met ouders 

• Bij binnenkomst vragen of kinderen klachten hebben en indien ze wel klachten hebben 

moeten ze naar huis 

• Bij twijfel naar huis 

• Klachten ontwikkelen gedurende de dag ook direct naar huis 

1.2 Fysiek contact 
• Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar 

• Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en met water en zeep 

gedurende ten minste 20 sec. 

• Geen handen schudden 

• Hoesten/niezen in de elleboog 

• Niet aan je gezicht zitten 

 

1.3 Hygiënemaatregelen 
Houders dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk 

worden nageleefd. Denk hierbij aan: 

 

Op iedere locatie en in iedere groep 

• Zeep 

• Papieren handdoekjes 

 

Maak extra vaak de materialen schoon waar personeel en kinderen gebruik van maken en de 

plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots). 

 

Een of meerdere personeelsleden moeten verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van 

deze hygiënemaatregelen. 

 

Voor meer informatie zie de LCHV richtlijn: https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso 

1.4 Afstand personeel 
Houdt altijd 1,5 meter afstand tussen personeelsleden onderling. 
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1.5 Thuisblijfregels – gezondheid kinderen 
De houder past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe 

 

Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht: 

• Kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis 

o Neusverkoudheid 

o Hoesten 

o Moeilijk ademen/benauwdheid 

• Kinderen met koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis 

• Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben 

• Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celcius en/of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis 

• Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang 

• Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten 

kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven 

• Bij koorts (vanaf 38 graden Celcius) blijft iedereen in het huishouden thuis 

• Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van 

ouder(s)/verzorger(s) 

 

1.6 Thuisblijfregels – gezondheid personeel 
 

Werken in de kinderopvang (als bijvoorbeeld beroepskracht of gastouder) valt onder één van de 

cruciale beroepen. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen van het RIVM: 

• Personeel/gastouders met luchtwegklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius blijven 

thuis en worden getest op COVID-19. Als zij 24 uur klachtenvrij zijn of negatief zijn getest kunnen 

zij weer aan het werk. 

• Personeelsleden/gastouders worden getest conform de zorgaanpak. 

• Bij gastouderopvang in eigen huis geldt: wanneer een huisgenoot van de gastouder 

verkoudheidsklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius heeft, kan er geen (nood)opvang 

worden geboden. 

• Personeelsleden/gastouders die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst2), kunnen 

niet worden verplicht te werken op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen 

vanuit huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met 

bedrijfsarts/behandelaar. 

• Personeelsleden/gastouders met gezinsleden die in een risicogroep vallen (conform de 

RIVM lijst), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep en gaan in overleg andere 

werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg 

met bedrijfsarts/behandelaar 

1.7 Vervoer 
Laat personeel, ouders en kinderen gebruik van het OV zoveel mogelijk mijden.  
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2. Kinderdagopvang 
 

2.1 Algemeen 
Vanaf 11 mei mogen kinderen van 0-4 naar de dagopvang. 

2.2 Breng- en haalmomenten, contact ouders 
Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand 

te houden tussen volwassenen. 

Laat kinderen door één volwassene brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die daar 

geen opvang gebruiken. 

 

Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv. via digitale weg of 

telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen. 

 

Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen, tussen kinderen en ouders en tussen 

ouders onderling zoveel mogelijk. Denk hierbij aan: 

• Spreiding in haal- en brengmomenten 

• In etappes brengen van kinderen en/of maximum aantal ouders tegelijk naar binnen 

• Het aanbrengen van lijnen (of andere afbakening) waarachter ouders moeten wachten. 

 

Denk er ook over na hoe de overdracht van het (jonge) kind van ouder naar pm’er kan 

plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Bijv. door een ouder het kind in een 

Maxi-Cosi, in een wipstoeltje of op een speelkleed te laten zitten/neer te leggen en afstand te 

nemen zodat de pm’er het kind kan oppakken. De emotionele veiligheid dient bovenal te worden 

gewaarborgd. 

 

Oudere kinderen kunnen bijv. op het plein worden opgehaald. 

2.3 Tijdens de opvang 
Tussen personeel en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter afstand in acht te nemen. 

Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen 

Zorg dat de (binnen en buiten) ruimte waar de opvang plaatsvindt het toelaat om 1,5 meter 

afstand te bewaren tussen volwassenen. Denk hierbij bijv. aan de inrichting van de ruimte of door 

activiteiten in groepjes (onder begeleiding van 1 pm’er) te doen. 
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3. Buitenschoolse opvang 
 

3.1 Algemeen 
Vanaf 11 mei mogen kinderen van 4-12 waarvan de ouders een contract hebben naar de 

buitenschoolse opvang op de dagen dat zij naar school gaan. De noodopvang blijft bestaan. 

3.2 Breng- en haalmomenten, contact ouders 
Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand 

te houden tussen volwassenen. 

 

Laat kinderen door één volwassene halen of brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen, 

die daar geen opvang gebruiken. 

Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv. via digitale weg of 

telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen. 

 

Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen, tussen kinderen en volwassenen en 

tussen ouders onderling zoveel mogelijk. Denk hierbij aan: 

• Spreiding in haal- en brengmomenten 

• In etappes brengen van kinderen en/of maximum aantal ouders tegelijk naar binnen 

• Het aanbrengen van lijnen (of andere afbakening) waarachter ouders moeten wachten 

• Kinderen onder begeleiding van de pm’er buiten laten ophalen 

• Let op dat ouders (buiten) ook 1,5 meter afstand houden 

 

3.3 Naar de buitenschoolse opvang vanaf school (of van de 
buitenschoolse opvang naar school bij vso) 
Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand 

te houden tussen volwassenen en zoveel mogelijk tussen volwassenen en kinderen. 

Houd je bij de school aan de maatregelen die de school heeft getroffen. 

3.4 Tijdens de opvang 
Tussen (pedagogisch) medewerkers en kinderen vanaf 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter 

afstand bewaard worden. 

De buitenschoolse opvang hanteert looproutes, waar mogelijk eenrichtingsroutes. Dit betekent 

maatwerk voor iedere buitenschoolse opvang locatie. 

Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen. 

Zorg dat de (binnen en buiten) ruimte waar de opvang plaatsvindt het toelaat om 1,5 meter 

afstand te bewaren. Denk hierbij bijv. aan de inrichting van de ruimte of door activiteiten in 

groepjes (onder begeleiding van 1 pm’er) 
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