
   

Veilig en verantwoord op de werkvloer en noodopvang | Update 25 februari   

Vanaf maandag 8 februari 2021 is het kinderdagverblijf en de peuteropvang weer 

open. Dit geldt niet voor de BSO. Hier kunnen alleen de kinderen die van de 

noodopvang gebruik mogen maken terecht. We bieden noodopvang aan kinderen 

van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een 

kwetsbare positie. We volgen onderstaande maatregelen die vanuit het RIVM 

gesteld zijn, aangevuld met de maatregelen van Op Stoom.  

 

We volgen onderstaande maatregelen die vanuit het RIVM gesteld zijn, 

aangevuld met de maatregelen van Op Stoom.  

Wanneer kun je als BSO ouder gebruik maken van noodopvang? 

• Als je als beide ouders werkzaam ben in een cruciale beroepssector kunnen we 

noodopvang bieden aan je kind(eren) op de dagen dat jullie allebei moeten 

werken en geen alternatieve opvang hebben.  

• Als je als alleenstaande ouder werkzaam bent in een cruciale beroepssector en 

geen alternatieve opvang hebt.  

• Als alleen jij of je partner werkzaam bent in een cruciale beroepssector wordt in 

eerste instantie verwacht dat de andere ouder zorgt voor de kinderen. Als dat op 

een dag echt niet lukt, kan een beroep worden gedaan op onze noodopvang.  

 

Wanneer mogen kinderen naar de (nood)opvang komen? 

• Kinderen van 0 t/m 3 jaar mogen naar de opvang als zij alleen 

verkoudheidsklachten hebben, zoals een loopneus, neusverkoudheid en niezen of 

als zij bekende hooikoortsklachten of astma hebben.   

• 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 kind niet naar de opvang.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen


   

• Als iemand in het huishouden van het kind alleen koorts (38°C of hoger) en geen 

enkele andere corona gerelateerde klachten heeft, hoeft een kind zonder klachten 

niet thuis te blijven. 

• Als je je als ouder laat testen met alleen milde klachten en geen koorts en/of  

benauwdheidsklachten, mag je kind wel naar de opvang. Als je je met deze 

klachten laat testen/ in afwachting bent van het testresultaat mag je je kind niet 

zelf brengen of halen.   

• Als iemand in het huishouden van het kind met corona gerelateerde klachten 

negatief is getest, mag het kind weer naar de opvang. 

• Bij een negatieve testuitslag van het kind mag het kind weer naar de 

kinderopvang, ook als nog niet alle klachten weg zijn. Tenzij de 

quarantaineperiode zoals vastgesteld door de GGD nog niet voorbij is. 

• Als het kind niet getest is, mag het kind weer naar de opvang komen als hij/zij 24 

uur volledig klachtenvrij is. Als er sprake blijft van milde klachten en zijn deze na 

7 dagen na de 1e ziektedag nog niet over. Dan mag het kind ook weer naar de 

opvang komen.  

• Wij maken bij twijfel gebruik van deze beslisboom. (let op, de beslisboom vanuit 

de branche is niet altijd up-to-date. De maatregelen in ons protocol zijn in lijn met 

de meest recente maatregelen van de overheid en zijn leidend.) 

• Als een broer of zus in quarantaine moet omdat uit bron- en contactonderzoek is 

gebleken dat een kind in nauw contact is geweest. Voorwaarde is wel dat het kind 

niet is blootgesteld aan de positief geteste persoon. Als de broer of zus wel 

klachten van koorts of benauwdheid ontwikkelt of positief wordt getest, mag het 

kind niet naar de opvang.  

 

Wanneer mogen kinderen niet komen?  

• Als een ouder niet werkt in een cruciaal beroep.  

 Een kind van 0 t/m 3 jaar blijft thuis en laat zich testen als hij/zij: 

- verkoudheidsklachten én koorts (boven 38 graden Celsius) en/of 

benauwdheidsklachten heeft en/of meer dan incidenteel hoest.  

 Een kind van 4 jaar of ouder blijft thuis en laat zich testen bij de volgende 

(verkoudheid)klachten:  

 Koorts (boven de 38 graden Celsius)  

 Benauwdheid  

 Loopneus 

 Neusverkoudheid 

 Snot in/ en uit de neus 

https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf


   

 Niezen 

 Kuchen  

 Meer dan incidenteel hoesten 

 Keelpijn 

 Plotseling verlies van reuk en smaak heeft.  

 Als een kind getest wordt/ in afwachting is van het testresultaat.  

• Als het kind onderdeel is van een uitbraakonderzoek en wordt getest.  

• Als een kind met verkoudheidsklachten in contact is geweest met iemand die 

positief getest is, blijft het kind thuis en geldt het dringende advies om te testen. 

• Als iemand in het huishouden van een kind naast milde coronaklachten ook koorts 

(boven de 38 graden Celsius) en/of benauwdheid heeft blijft het kind thuis. Totdat 

er een negatieve testuitslag bekend is.  

• Bij twijfels kan deze Beslisboom test- en thuisblijfadvies voor kinderen en het 

testbeleid worden geraadpleegd. (let op, de beslisboom vanuit de branche is niet 

altijd up-to-date. De maatregelen in ons protocol zijn in lijn met de meest recente 

maatregelen van de overheid en zijn leidend.) 

• Als iemand in het huishouden is getest op het coronavirus en een positieve 

testuitslag heeft:  

 Dan moeten kinderen thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na 

het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot. Is het kind in nauw 

contact met deze persoon, dan gaan deze 10 dagen in nadat deze persoon 

24 uur klachtvrij is. Na 10 dagen quarantaine mogen de kinderen weer 

naar de opvang, mits zij geen klachten hebben ontwikkeld.  

 En de besmette huisgenoot in strikte zelfisolatie zit, dan mogen 

huisgenoten (dus ook kinderen) als zij zelf geen klachten hebben zich 

vanaf de 5e dag na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot 

laten testen. Als de test negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 

10 dagen niet afgemaakt te worden. Als het kind toch klachten krijgt , 

moet het kind opnieuw getest worden. 

 Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat een 

kind in nauw contact is geweest met een besmette persoon, gaat het kind in 

quarantaine.  

 Het kind kan zich laten testen vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle 

contact met de besmette persoon. Bij een negatieve test hoeft de quarantaine 

van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna 

alter te blijven op klachten en om opnieuw te testen als het kind toch klachten 

krijgt.   

https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen


   

 

Bij één of meer besmettingen op de groep moeten we dit melden aan de GGD.   

 
Testbeleid kinderen 

Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden verzocht om hun kinderen met klachten 

passend bij COVID-19 te laten testen. Kinderen blijven thuis, totdat de testuitslag 

bekend is. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in de volgende situatie dringend 

geadviseerd:  

 Bij kinderen van 0-3 jaar bij klachten die niet alleen bestaan uit 

verkoudheidsklachten ( maar ook uit hoesten, koorts en/of benauwdheid); 

 Bij kinderen vanaf 4 bij verkoudheidsklachten of klachten als koorts en/of 

benauwdheid.  

 Het kind corona-gerelateerde klachten heeft na contact met iemand met corona;  

 Er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek; 

 Het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek; 

 

Voor meer informatie over het testen, kan het testbeleid worden geraadpleegd.  

 

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

weer naar de (nood)opvang komen? 

 Bij een negatieve testuitslag van het kind mag het kind weer naar de 

kinderopvang, ook als nog niet alle klachten weg zijn. Tenzij de 

quarantaineperiode zoals vastgesteld door de GGD nog niet voorbij is. 

 Als het kind niet getest is, mag het kind weer naar de opvang komen als hij/zij 24 

uur volledig klachtenvrij is. Als er sprake blijft van milde klachten en zijn deze na 

7 dagen na de 1e ziektedag nog niet over. Dan mag het kind wel weer naar de 

opvang komen.  

 Als iemand anders in het huishouden verkoudheidsklachten én koorts en/of 

benauwdheid heeft, mag het kind pas weer naar de opvang als deze persoon 

negatief is getest, of bij geen test 24 uur volledig klachtenvrij is. Als er sprake 

blijft van milde klachten en zijn deze na 7 dagen na de 1e ziektedag nog niet over. 

Dan mag het kind wel weer naar de opvang komen.  

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

moeten kinderen thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste 

risicocontact met de besmette huisgenoot. Is het kind toch in nauw contact met 

deze persoon, dan gaan deze 10 dagen in nadat deze persoon 24 uur klachtvrij is. 

Na 10 dagen quarantaine of bij geen nauw contact na 5 dagen en een negatieve 

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


   

testuitslag mogen de kinderen weer naar de opvang, mits zij geen klachten 

hebben ontwikkeld. 

 

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:  

• Onze medewerkers blijven thuis en laten zich testen bij klachten zoals:  

- Verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen, keelpijn) 

- Hoesten 

- Verhoging of koorts (37,5 graden Celsius of hoger) 

- Benauwdheid 

- 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. 

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

medewerker in nauw contact is geweest met een coronapatiënt. Dan gaat 

de medewerker minimaal 5 dagen in quarantaine, deze dagen gaan in, na 

het laatste nauwe contact met de positief geteste coronapatiënt. Als de 

medewerker toch in nauw contact is met deze persoon (bijvoorbeeld omdat 

zij 1 huishouden zijn en geen afstand houden), dan gaan deze dagen in 

nadat deze persoon 24 uur klachtenvrij is. Op dag 5 mag de medewerker 

zich (ook zonder klachten) laten testen. Dit kan alleen als de medewerker 

in nauw contact is geweest met iemand met corona en daardoor onderdeel 

was van het bron en contactonderzoek van de GGD of wanneer de 

medewerker een bericht heeft gehad via de app Coronamelder.  

Alleen de (reguliere) PCR test ( dit is geen sneltest) geldt hiervoor. Als de 

uitslag negatief is mag de medewerker weer naar buiten. 

- 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. 

- Als de medewerker zich zonder klachten laat testen en de test is positief, 

dan blijf de medewerker in ieder geval tot 5 dagen na de testafname in 

quarantaine. Als de medewerker na 5 dagen nog klachtenvrij is, mag de 

medewerker weer naar buiten. Als de medewerker binnen deze 5 dagen 

toch klachten heeft ontwikkeld, dan blijft de medewerker langer in 

quarantaine.  



   

- 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. 

• Als iemand in het huishouden van de medewerker naast (milde) Coronaklachten 

ook koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de 

medewerker ook thuis. Als deze persoon uit het huishouden negatief is getest of 

bij geen test 24 uur volledig klachtenvrij is, met bij aanhoudende klachten een 

maximum van 7 dagen, mag de medewerker weer naar het werk.  

 Personeelsleden 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.   

 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.   

 Zwangere personeelsleden van het KDV en de PO werken tot 34 weken door op de 

groep. Zwangere personeelsleden op de BSO werken vanaf 28 weken niet meer 

op de groep en gaan in overleg met de leidinggevende andere werkzaamheden 

vanuit huis of (elders) op de locatie doen.  

 

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. Jij en je kind kunnen zich vanaf de 5e dag laten 

testen. Bij een negatieve test hoeft de quarantaine van 10 dagen niet afgemaakt 

te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om 

opnieuw te testen als jij of je kind toch klachten krijgen.   

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.  

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


   

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

looproutes of vlakken op de grond aan te geven.  

Mondkapjes 

In het landelijke protocol ‘Kinderopvang & COVID-19 wordt het dragen van 

neusmondmaskers in de uitvoering van het pedagogisch werk afgeraden. Wij sluiten ons 

hierbij aan. Wanneer het de PM’er een veiliger gevoel geeft, mag de PM’er in het contact 

met jou, bij het brengen en het halen (de overdrachtsmomenten) wel een mondkapje op 

doen.  

• Aan jou het dringende verzoek om tijdens het overdrachtsmoment een mondkapje 

te dragen, ook als de overdracht buiten plaatsvindt.  

• Leveranciers krijgen het dringende verzoek om bij het leveren van de bestellingen 

een mondkapje te dragen. 

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 je 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 je kind te brengen en op te halen. Het kan zijn dat 

je wellicht iets langer moeten wachten omdat er ook andere ouders zijn en we 

drukte willen beperken.  

• De overdracht van je 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 en in de vakantie voor een uitstapje naar bijvoorbeeld het bos of de duinen. De 

medewerkers 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. De leidinggevende is op maximaal één 

locatie per dag aanwezig.  

Intakegesprekken en rondleidingen  

Rondleidingen en intakes vinden digitaal plaats.  

Bijeenkomsten voor ouders  

Er worden geen bijeenkomsten met groepen ouders georganiseerd. 



   

Oudercommissie vergaderingen  

De oudercommissie vergaderingen vinden digitaal plaats.  

Team-overleggen 

De overleggen tussen de leidinggevenden en de teams worden digitaal gehouden 

EHBO trainingen  

Er vinden voorlopig geen EHBO-cursussen plaats in verband met besmettingsgevaar. De 

diploma’s van onze medewerkers blijven geldig totdat er weer cursussen gegeven 

kunnen worden. De medewerkers volgen wel een thuisstudie en maken een bijbehorende 

toets.  

Stagiaires en BBL’ers  

De stagiaires en BBL’ers op het KDV mogen weer starten op de groepen. De stagiaires en 

BBL’ers starten op de BSO nog niet wegens de noodopvang.  

KDV-PO reizigers  

De reizigers die boventallig op de groep staan, zullen de aankomende periode niet reizen 

langs de locaties.  

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.  

Externe organisaties op de groep voor observaties  

Er vinden geen observaties vanuit externe organisaties plaats. 

Sporten in de gymzaal  

We maken geen gebruik van de gymzaal.  

 

Trakteren op het KDV 

Jarige kinderen mogen trakteren, mits het een voorverpakte en zoveel mogelijk 

verantwoorde traktatie is. Je geeft als ouder de traktatie bij de deur af en je kind mag 

alleen op de eigen groep trakteren.  



   

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. Dit doen we iedere keer 

opnieuw bij binnenkomst.  

• We letten extra op de handhygiëne van de kinderen. Ook de kinderen wassen bij 

binnenkomst iedere keer hun handen. We zijn terughoudend met het gebruik van 

handdesinfectiemiddel bij kinderen vanwege het gevaar van vergiftiging door 

inname van deze middelen.  

• We zorgen voor voldoende ventilatie, we zaten waar mogelijk ramen en deuren 

open en ventileren zoveel mogelijk al voordat de kinderen komen.  

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

lichtschakelaars, tablets etc. meerdere keren per dag.   

• We maken speelgoed regelmatig schoon en beperken het aanbod van speelgoed 

op de groep, bijvoorbeeld door speelgoed af te wisselen, of door bakken te 

halveren.  

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

