
   

 Veilig en verantwoord op de werkvloer | Update 11 september 2020  

Vanaf 11 mei werken we anders dan voorheen om bescherming te bieden voor 

iedereen. Hieronder de maatregelen die vanuit het RIVM gesteld zijn, 

aangevuld met de maatregelen van Op Stoom.  

 

Wanneer mogen kinderen wel naar de opvang komen? 

• Als een kind verkoudheidsklachten heeft, zoals een loopneus, hoesten, niezen, 

dan mag een kind naar Op Stoom komen. 

• Als bij aankomst op de locatie blijkt dat een kind verkoudheidsklachten heeft, 

wordt altijd (behalve op de BSO) aan de ouders gevraagd: “Vind jij het 

verantwoord dat je kind vandaag bij ons opgevangen wordt?” Als ouders dit met 

‘ja’ beantwoorden, kan het kind binnenkomen. 

• Verergeren de symptomen gedurende de dag, dan moet het kind opgehaald 

worden. 

• Als een kind al op de opvang is en het krijgt dan verkoudheidsklachten, dan moet 

het kind opgehaald worden als de symptomen gedurende de dag verergeren. 

• Als je als ouder vanwege klachten die passen bij het Coronavirus en het wachten 

op de test en de testuitslag thuis moet blijven, mag je je kind niet zelf brengen of 

halen.  

 

Wanneer mogen kinderen niet komen?  

• Als het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid heeft. 

• Als het kind of iemand in het huishouden van het kind verkoudheidsklachten en 

koorts, of alleen koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid heeft. 

• Als iemand in het huishouden is getest op het coronavirus en positief is bevonden.  

 

Als er meer dan één kind het ziektebeeld van corona heeft op de groep moeten we dit 

melden aan de GGD.  

 

Wanneer mogen kinderen die naar huis moesten en/of thuis moesten blijven 

weer komen? 

• Bij verkoudheidsklachten én koorts, of alleen koorts en/of benauwdheid bij een 

kind mag het kind pas weer komen als het 24 uur geen koorts en/of benauwdheid 

heeft. Als het kind nog wel verkoudheidsklachten heeft, gaat de eerste alinea 

hierboven weer gelden. 



   

• Als iemand anders in het huishouden verkoudheidsklachten én koorts, of alleen 

koorts en/of benauwdheid heeft, mag het kind pas weer naar de opvang als deze 

persoon 24 uur klachtenvrij is of negatief is getest. 

• Als iemand in het huishouden van het kind positief is getest is op het coronavirus, 

moeten kinderen wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 extra 

dagen thuisblijven.  

 

Wanneer mogen onze medewerkers komen werken?  

Werken in de kinderopvang valt onder één van de cruciale beroepen. Het RIVM heeft de 

volgende richtlijnen opgesteld voor ons personeel:  

 Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland met corona-gerelateerde klachten zich 

laten testen. Het gaat om (milde) klachten als: hoesten; neusverkoudheid; 

loopneus; niezen; keelpijn; hoesten; verhoging of koorts; plotseling verlies van 

reuk of smaak. 

 Vanaf de dag van de aanvraag voor de test tot de uitslag van de test bekend is 

blijft de medewerker thuis. 

o Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk, tenzij de 

medewerker in nauw contact is geweest met een coronapatiënt. In dat 

geval blijft de medewerker de resterende dagen van de quarantaineperiode 

van 10 dagen thuis. Als de medewerker opnieuw klachten krijgt of andere 

klachten die passen bij corona moet de medewerker thuisblijven en een 

nieuwe testafspraak maken - of contact opnemen met zijn/haar huisarts. 

o Indien de test positief is, moet de medewerker ten minste 7 dagen 

thuisblijven en uitzieken. Als de klachten 24 uur helemaal weg zijn, mag 

de medewerker weer aan het werk. 

• Personeelsleden die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst1), kunnen niet 

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

werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie.   

• Personeelsleden 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.   

• Personeel met hooikoorts mag komen werken.   

• Personeelsleden die zwanger zijn, werken vanaf het laatste trimester (vanaf week 

28) niet meer op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit 

huis of (elders) op de locatie.  

 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#risicogroepen
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#risicogroepen


   

Terugkeren vanuit een risicogebied  

• Als je terugkeert uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies 

vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen 

in quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd 

naar oranje of rood.  

• Je kind mag wel naar de kinderopvang en de buitenschoolse opvang komen, tenzij 

zij corona-gerelateerde klachten hebben of iemand in het huishouden met koorts 

en/of benauwdheid.  

• Je mag jouw kind echter tijdens jouw eigen 10 dagen thuisquarantaine niet halen 

of brengen. 

 

1,5 meter afstand of niet?  

• Het fysieke contact tussen kinderen onderling verloopt zoals we altijd gewend 

waren. Kinderen mogen gewoon stoeien, eten samen aan tafel zitten, etc. etc. Zij 

hoeven onderling géén 1,5 m afstand te houden.  

• Er hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden tussen kinderen en 

medewerkers.  

• Volwassenen blijven op de werkvloer op 1,5 m afstand van elkaar.   

• Ook tussen jou en onze medewerkers wordt 1,5 m afstand bewaard.  

• Ouders onderling moeten ook afstand houden. We helpen je daarin door 

looproutes of vlakken op de grond aan te geven.   

  

Geen mondkapje  

Het RIVM eist niet van de kinderopvang dat we werken met mondkapjes. Kinderen 

hebben een kleine rol in de verspreiding van het coronavirus en omdat wij als 

volwassenen op 1,5 m van elkaar werken draag je geen mondkapje. We voeren hier een 

éénduidig beleid in, dus geen mondkapjes. Uitzondering maken we in de bussen als ons 

personeel met kinderen rijdt. Als zij dan een mondkapje willen dragen mag dat maar het 

hoeft niet.  

Kinderen met mondkapjes  

Er komen mogelijk (oudere) kinderen naar de BSO die een mondkapje op hebben. Hij of 

zij mag zelf besluiten of het mondkapje op blijft of af gedaan wordt. Wij zijn niet 

verantwoordelijk voor het op moeten houden van een mondkapje als jij dit als ouder 

wenst.  

 



   

Handschoenen of beschermende kleding  

Het RIVM eist niet van de kinderopvang dat we werken met latex handschoenen. We 

dragen geen beschermende kleding en geen hesjes met ‘anderhalve meter afstand’ erop.  

  

Brengen en halen van kinderen door ouders  

Het brengen en ophalen willen we zo soepel en kort mogelijk laten verlopen. Daarom 

gelden de volgende richtlijnen:  

Bewaren van afstand tijdens breng- en haalmomenten:  

- Per gezin mag slechts één ouder de kinderen brengen of halen.  

- We adviseren je zoveel mogelijk de kinderen te brengen/halen door dezelfde 

ouder.   

- We willen het aantal gelijktijdig aanwezige volwassenen in het pand beperken, 

zodat tijdens het brengen en halen de 1,5 meter afstand bewaard kan worden.   

- Bij het brengen vragen we aan je of jouw kind klachten heeft en kijken we naar de 

gezondheid van het kind (snotneus en hoesten).  

- Als je binnenkomt reinigen je je handen vooraf bij de deur of in onze hal.  

- Baby’tjes kunnen overgedragen worden door samen te overleggen waar je jouw 

kindje kunnen neerleggen (box, babytuin) om vervolgens door de medewerker 

opgepakt te worden.   

- De overdracht van dreumesen en peuters gebeurt ook op 1,5 m afstand.   

- Ouders van de peuteropvang en het kinderdagverblijf dragen de kinderen zo 

mogelijk over bij de deur van de groep, zij komen niet onnodig verder de 

groepsruimte in, maar het is niet verboden. Als jouw kind naar de BSO gaat mag 

je jouw kind niet binnen op komen halen.   

- Mogelijk kost het meer tijd om jouw kind te brengen en op te halen. Het kan zijn 

dat ouders wellicht iets langer moeten wachten omdat er ook andere ouders zijn 

en we drukte willen beperken.  

- De overdracht van jouw kind kan live op 1,5 m afstand. Je kunt natuurlijk ook 

bellen als dat nodig is.   

- Als de BSO kinderen bij ons binnenkomen melden ze zich aan. Het moment van 

aanmelden wordt gecombineerd met het wassen van de handen.  

 

 



   

Onderweg met kinderen  

Er worden geen externe activiteiten voor kinderen georganiseerd. We mogen wel een 

wandeling met kinderen gaan maken, ergens in de buurt buiten gaan spelen of naar 

buitenplaatsen waar het rustig is.  

Vervoer in busjes  

BSO kinderen mogen vervoerd worden in busjes. Kinderen hebben een beperkte rol in  

de verspreiding van het coronavirus, toch willen we het vervoer van kinderen 

minimaliseren dus voorlopig gebruiken we de busjes alleen om kinderen op te halen uit 

school. Zij mogen met 8 kinderen en maximaal één volwassene in een busje.   

Leidinggevende op locatie  

De leidinggevende, of zijn of haar vervanger, mag gewoon op de groep komen, op 1,5 m 

afstand van elkaar. Het is belangrijk dat er steun, betrokkenheid en advies gegeven 

wordt door de leidinggevende als dat nodig is.  

Clubs  

Met uitzondering van de Kookstudio openen op 8 juni alle Clubs weer de deuren.  

Intakegesprekken en rondleidingen  

Vanaf 1 juli kunnen intakegesprekken en rondleidingen weer op locatie plaatsvinden. 

Ouders mogen echter niet de groep op, ze kunnen een kijkje nemen in de deuropening of 

voor het raam. Als aankomende ouders echt rond willen kijken op de groep mag de 

leidinggevende besluiten of dit buiten de reguliere opvangtijden gedaan wordt. Het hoeft 

niet. 

Bijeenkomsten voor personeel  

Noodzakelijke trainingen en overleggen kunnen doorgaan, als de 1,5 meter in acht kan 

worden genomen. De bijeenkomsten en trainingen worden in kleine groepen, met 

maximaal 12 medewerkers, georganiseerd. Dit kan betekenen dat een bijeenkomst 

bijvoorbeeld in 2 groepen plaatsvindt. 

Bijeenkomsten voor ouders  

Er worden tot januari 2021 geen bijeenkomsten met groepen ouders georganiseerd. 

De schoonmakers op de groepen  

Hygiëne is extra belangrijk in deze tijd. Schoonmakers mogen op de groep komen, op 

1,5 m van volwassenen. Als zij er niet zijn dragen we bij Op Stoom met zijn allen een 

steentje bij aan de juiste hygiëne op de groep.  

 

 



   

Hygiënemaatregen  

Om jou, jouw kind en de medewerkers zo goed mogelijk te beschermen, is het 

belangrijk om de juiste hygiënemaatregelen te nemen.  Volg hierin de 

hygiënerichtlijnen van het RIVM. Ook de extra maatregelen die zijn opgesteld om 

de verspreiding te voorkomen zijn belangrijk om altijd in acht te nemen (hoesten 

en niezen in de elleboog, gebruik papieren zakdoeken, geen handen schudden en 

minimaal 1,5 meter afstand houden).   

Wij letten daarnaast op het volgende:  

- Bij binnenkomst wassen we onze handen grondig.  

- We letten extra op de handhygiëne van de kinderen. We zijn terughoudend met 

het gebruik van handdesinfectiemiddel bij kinderen vanwege het gevaar van 

vergiftiging door inname van deze middelen. 

- We reinigen de plekken die op een dag veel worden aangeraakt zoals deurklinken, 

lichtschakelaars, tablets etc. meerdere keren per dag.   

- We maken speelgoed waar mee gespeeld wordt dagelijks schoon en halen het 

speelgoed dat moeilijk schoon te maken is weg van de groep.  

- We zorgen voor voldoende ventilatie, zet ramen en deuren extra open.   

- Kinderen eten fruit uit een eigen bakje.  

  

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso

